
Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-32129/31335-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov študijného 

odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

1. FAPZ

udržateľné 

poľnohospodárstvo a 

rozvoj vidieka

6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

2. FAPZ

udržateľné 

poľnohospodárstvo a 

rozvoj vidieka

6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

3. FAPZ
 všeobecné 

poľnohospodárstvo

6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

4. FAPZ
 všeobecné 

poľnohospodárstvo

6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

5. FAPZ
manažment živočíšnej 

výroby  
6.1.2. živočíšna produkcia 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

6. FAPZ
manažment živočíšnej 

výroby  
6.1.2. živočíšna produkcia 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

7. FAPZ špeciálne chovateľstvo 6.1.2. živočíšna produkcia 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

8. FAPZ špeciálne chovateľstvo 6.1.2. živočíšna produkcia 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

9. FAPZ hipológia 6.1.2. živočíšna produkcia 1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

10. FAPZ hipológia 6.1.2. živočíšna produkcia 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

11. FAPZ
manažment rastlinnej 

výroby   
6.1.5. rastlinná produkcia 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia
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titul
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12. FAPZ
manažment rastlinnej 

výroby   
6.1.5. rastlinná produkcia 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

13. FAPZ výživa ľudí 6.1.12. výživa 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

14. FAPZ výživa ľudí 6.1.12. výživa 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

15. FAPZ

udržateľné 

poľnohospodárstvo a 

rozvoj vidieka

6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

16. FAPZ

udržateľné 

poľnohospodárstvo a 

rozvoj vidieka

6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

17. FAPZ
produkcia potravinových 

zdrojov

6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

18. FAPZ
produkcia potravinových 

zdrojov

6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

19. FAPZ agroekológia
6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

20. FAPZ agroekológia
6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

21. FAPZ
genetické technológie v 

agrobiológii

6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2012 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

22. FAPZ
genetické technológie v 

agrobiológii

6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2012 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

23. FAPZ
manažment živočíšnej 

výroby  
6.1.2. živočíšna produkcia 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia
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24. FAPZ
manažment živočíšnej 

výroby  
6.1.2. živočíšna produkcia 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

25. FAPZ
špeciálne chovateľské 

odvetvia
6.1.2. živočíšna produkcia 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

26. FAPZ
špeciálne chovateľské 

odvetvia
6.1.2. živočíšna produkcia 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

27. FAPZ
manažment rastlinnej 

výroby    
6.1.5. rastlinná produkcia 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

28. FAPZ
manažment rastlinnej 

výroby    
6.1.5. rastlinná produkcia 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

29. FAPZ výživa a ochrana rastlín 6.1.5. rastlinná produkcia 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

30. FAPZ výživa a ochrana rastlín 6.1.5. rastlinná produkcia 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

31. FAPZ
výživa zvierat a 

krmivárstvo
6.1.12. výživa 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

32. FAPZ
výživa zvierat a 

krmivárstvo
6.1.12. výživa 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

33. FAPZ výživa ľudí 6.1.12. výživa 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

34. FAPZ výživa ľudí 6.1.12. výživa 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

35. FAPZ
všeobecná živočíšna 

produkcia 

6.1.3. všeobecná živočíšna 

produkcia 
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

36. FAPZ
všeobecná živočíšna 

produkcia 

6.1.3. všeobecná živočíšna 

produkcia 
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

37. FAPZ
špeciálna živočíšna 

produkcia

6.1.4. špeciálna živočíšna 

produkcia
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

38. FAPZ
špeciálna živočíšna 

produkcia

6.1.4. špeciálna živočíšna 

produkcia
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

39. FAPZ
všeobecná rastlinná 

produkcia

6.1.6. všeobecná rastlinná 

produkcia
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

40. FAPZ
všeobecná rastlinná 

produkcia

6.1.6. všeobecná rastlinná 

produkcia
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

41. FAPZ
špeciálna rastlinná 

produkcia

6.1.7. špeciálna rastlinná 

produkcia
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia
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42. FAPZ
špeciálna rastlinná 

produkcia

6.1.7. špeciálna rastlinná 

produkcia
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

43. FAPZ
agrochémia a výživa 

rastlín

 6.1.8. agrochémia a výživa 

rastlín
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

44. FAPZ
agrochémia a výživa 

rastlín

 6.1.8. agrochémia a výživa 

rastlín
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

45. FAPZ fyziológia plodín a drevín
6.1.9 fyziológia plodín a 

drevín
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

46. FAPZ fyziológia plodín a drevín
6.1.9 fyziológia plodín a 

drevín
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

47. FAPZ výživa 6.1.12. výživa 3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

48. FAPZ výživa 6.1.12. výživa 3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

49. FAPZ ochrana rastlín 6.1.16. ochrana rastlín 3. denná 3 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)

50. FAPZ ochrana rastlín 6.1.16. ochrana rastlín 3. externá 5 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)

51. FAPZ genetika 4.2.4.genetika 3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

52. FAPZ genetika 4.2.4.genetika 3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia
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53. FBP agropotravinárstvo

6.1.13.           

spracovanie 

poľnohospodárskych 

produktov

1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

54. FBP agropotravinárstvo

6.1.13.           

spracovanie 

poľnohospodárskych 

produktov

1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

55. FBP
bezpečnosť a kontrola 

potravín

6.1.13.                   

spracovanie 

poľnohospodárskych 

produktov

1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

56. FBP
bezpečnosť a kontrola 

potravín

6.1.13.                   

spracovanie 

poľnohospodárskych 

produktov

1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

57. FBP agrobiotechnológie
5.2.25.          

biotechnológie
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

58. FBP aplikovaná biológia 4.2.1.  biológia 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

59. FBP aplikovaná biológia 4.2.1.  biológia 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

60. FBP technológia potravín

6.1.13.                                          

spracovanie 

poľnohospodárskych 

produktov

2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

61. FBP technológia potravín

6.1.13.                                          

spracovanie 

poľnohospodárskych 

produktov

2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

62. FBP
bezpečnosť a kontrola 

potravín 

6.1.13.                                          

spracovanie 

poľnohospodárskych 

produktov

2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2012 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)
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63. FBP
bezpečnosť a kontrola 

potravín 

6.1.13.                                          

spracovanie 

poľnohospodárskych 

produktov

2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2012 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

64. FBP biotechnológie
5.2.25.                                                        

biotechnológie
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

65. FBP aplikovaná biológia
4.2.1.                                             

biológia
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

66. FBP aplikovaná biológia
4.2.1.                                             

biológia
2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2012 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

67. FBP technológia potravín

6.1.13.                                          

spracovanie 

poľnohospodárskych 

produktov

3. denná 4 PhD. bez časového obmedzenia

68. FBP technológia potravín

6.1.13.                                          

spracovanie 

poľnohospodárskych 

produktov

3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

69. FBP biotechnológie
5.2.25.                                          

biotechnológie
3. denná 4 PhD. bez časového obmedzenia

70. FBP biotechnológie
5.2.25.                                          

biotechnológie
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

71. FBP molekulárna biológia
4.2.3.                                            

molekulárna biológia
3. denná 4 PhD.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2010 

(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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72. FBP molekulárna biológia
4.2.3.                                            

molekulárna biológia
3. externá 5 PhD.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2010 

(podľa § 3 ods. 6 písm. a) 

nariadenia vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v 

znení neskorších 

predpisov)

73. FEM obchodné podnikanie
3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

74. FEM obchodné podnikanie
3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

75. FEM účtovníctvo 3.3.12. účtovníctvo 1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2010 

(podľa § 3 ods. 6 písm. a) 

nariadenia vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v 

znení neskorších 

predpisov)

76. FEM účtovníctvo 3.3.12. účtovníctvo 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2010 

(podľa § 3 ods. 6 písm. a) 

nariadenia vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v 

znení neskorších 

predpisov)

77. FEM ekonomika podniku
3.3.16.ekonomika a 

manažment podniku
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

78. FEM ekonomika podniku
3.3.16.ekonomika a 

manažment podniku
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia
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79. FEM manažment podniku
3.3.16.ekonomika a 

manažment podniku
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

80. FEM manažment podniku
3.3.16.ekonomika a 

manažment podniku
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

81. FEM

medzinárodné 

podnikanie s agrárnymi 

komoditami

3.3.17. medzinárodné 

ekonomické vzťahy
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

82. FEM
ekonomika a 

manažment agrosektoru

3.3.20. odvetvové 

ekonomiky a manažment
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

83. FEM
ekonomika a 

manažment agrosektoru

3.3.20. odvetvové 

ekonomiky a manažment
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

84. FEM
kvantitatívne metódy v 

ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

85. FEM
kvantitatívne metódy v 

ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

86. FEM
agrárny obchod a 

marketing
3.3.10. obchod a marketing 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

87. FEM
agrárny obchod a 

marketing
3.3.10. obchod a marketing 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

88. FEM ekonomika podniku
3.3.16.ekonomika a 

manažment podniku
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

89. FEM ekonomika podniku
3.3.16.ekonomika a 

manažment podniku
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

90. FEM
kvantitatívne metódy v 

ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

91. FEM
kvantitatívne metódy v 

ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

92. FEM

ekonomika a 

manažment 

poľnohospodárstva a 

potravinárstva

3.3.11. odvetvové a 

prierezové ekonomiky
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia
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uskutočňov

ať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov študijného 

odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

93. FEM

ekonomika a 

manažment 

poľnohospodárstva a 

potravinárstva

3.3.11. odvetvové a 

prierezové ekonomiky
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

94. FEM
ekonomika a 

manažment podniku

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

95. FEM
ekonomika a 

manažment podniku

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

95. FZKI
vodné

hospodárstvo krajiny

6.4.1. vodné

hospodárstvo
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2010 

(podľa § 3 ods. 6 písm. a) 

nariadenia vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v 

znení neskorších 

predpisov)

96. FZKI
vodné

hospodárstvo krajiny

6.4.1. vodné

hospodárstvo
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2010 

(podľa § 3 ods. 6 písm. a) 

nariadenia vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v 

znení neskorších 

predpisov)

97. FZKI
krajinné

inžinierstvo
6.1.11. krajinárstvo 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

98. FZKI
krajinné

inžinierstvo
6.1.11. krajinárstvo 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

99. FZKI

zakladanie

a údržba športových 

plôch

6.1.11. krajinárstvo 1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)
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Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-32129/31335-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov študijného 

odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

100. FZKI

zakladanie

a údržba športových 

plôch

6.1.11. krajinárstvo 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

101. FZKI

pozemkové

úpravy a geografické 

informačné systémy 

6.1.11. krajinárstvo 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

102. FZKI

pozemkové

úpravy a geografické 

informačné systémy 

6.1.11. krajinárstvo 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

103. FZKI
záhradná 

a krajinná architektúra

6.1.17. krajinná a záhradná 

architektúra 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

104. FZKI

biotechnika parkových a 

krajinných úprav

6.1.17. krajinná a záhradná 

architektúra 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

105. FZKI

biotechnika parkových a 

krajinných úprav

6.1.17. krajinná a záhradná 

architektúra 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

106. FZKI
záhradníctvo

6.1.10. záhradníctvo 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

107. FZKI
záhradníctvo

6.1.10. záhradníctvo 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

108. FZKI
vodné

hospodárstvo krajiny

6.4.1. vodné

hospodárstvo
2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2010 

(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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Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-32129/31335-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov študijného 

odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

109. FZKI
vodné

hospodárstvo krajiny

6.4.1. vodné

hospodárstvo
2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2010 

(podľa § 3 ods. 6 písm. a) 

nariadenia vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v 

znení neskorších 

predpisov)

110. FZKI
krajinné

inžinierstvo
6.1.11. krajinárstvo 2. denná 2 Ing.

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)

111. FZKI
krajinné

inžinierstvo
6.1.11. krajinárstvo 2. externá 2 Ing.

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)

112. FZKI
záhradná 

a krajinná architektúra

6.1.17. krajinná a záhradná 

architektúra 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia
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Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-32129/31335-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov študijného 

odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

113. FZKI
záhradníctvo

6.1.10. záhradníctvo 2. denná 2 Ing.

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)

114. FZKI
záhradníctvo

6.1.10. záhradníctvo 2. externá 2 Ing.

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)

115. FZKI
krajinné

inžinierstvo
6.1.11. krajinárstvo 3. denná 3 PhD.

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)

116. FZKI
krajinné

inžinierstvo
6.1.11. krajinárstvo 3. externá 5 PhD.

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)
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Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-32129/31335-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov študijného 

odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

117. FZKI
záhradná 

a krajinná architektúra

6.1.17. krajinná a záhradná 

architektúra 3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

118. FZKI
záhradná 

a krajinná architektúra

6.1.17. krajinná a záhradná 

architektúra 3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

119. FZKI
záhradníctvo

6.1.10. záhradníctvo 3. denná 3 PhD.

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)

120. FZKI
záhradníctvo

6.1.10. záhradníctvo 3. externá 5 PhD.

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)

121. TF
prevádzka dopravných a 

manipulačných strojov

5.2.3. dopravné stroje a 

zariadenia
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

122. TF
prevádzka dopravných a 

manipulačných strojov

5.2.3. dopravné stroje a 

zariadenia
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

123. TF
poľnohospodárska 

technika

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

124. TF
poľnohospodárska 

technika

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia
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Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-32129/31335-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov študijného 

odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

125. TF

poľnohospodárska 

technika a komerčné 

činnosti

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

126. TF

poľnohospodárska 

technika a komerčné 

činnosti

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

127. TF

technika spracovania 

poľnohospodárskych  

produktov                                                                                   

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

128. TF

technika spracovania 

poľnohospodárskych  

produktov                                                                                   

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

129. TF
technika pre 

agroenvironment

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

130. TF
technika pre 

agroenvironment

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

131. TF
manažérstvo kvality 

produkcie
5.2.57. kvalita produkcie 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

132. TF
manažérstvo kvality 

produkcie
5.2.57. kvalita produkcie 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

133. TF
prevádzková 

bezpečnosť techniky
5.2.57. kvalita produkcie 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

134. TF
prevádzková 

bezpečnosť techniky
5.2.57. kvalita produkcie 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia
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Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-32129/31335-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov študijného 

odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

135. TF
technika pre obnoviteľné 

zdroje energie
5.2.50. výrobná technika 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

136. TF
technika pre obnoviteľné 

zdroje energie
5.2.50. výrobná technika 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

137. TF výrobná technika 5.2.50. výrobná technika 1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

138. TF výrobná technika 5.2.50. výrobná technika 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

139. TF

informačné a riadiace 

systémy vo výrobnej 

technike

5.2.50. výrobná technika 1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

140. TF

informačné a riadiace 

systémy vo výrobnej 

technike

5.2.50. výrobná technika 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

141. TF
prevádzka dopravných 

strojov a zariadení

5.2.3 dopravné stroje a 

zariadenia
2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2010 

(podľa § 3 ods. 6 písm. a) 

nariadenia vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v 

znení neskorších 

predpisov)

Strana 15



Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-32129/31335-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov študijného 

odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

142. TF
prevádzka dopravných 

strojov a zariadení

5.2.3 dopravné stroje a 

zariadenia
2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2010 

(podľa § 3 ods. 6 písm. a) 

nariadenia vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v 

znení neskorších 

predpisov)

143. TF
poľnohospodárska 

technika

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

144. TF
poľnohospodárska 

technika

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

145. TF

poľnohospodárska 

technika a komerčné 

činnosti

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika
2. denná 2 Ing.

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)

146. TF

poľnohospodárska 

technika a komerčné 

činnosti

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika
2. externá 2 Ing.

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)

147. TF

kvalita

produkcie 5.2.57. kvalita produkcie 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia
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Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-32129/31335-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov študijného 

odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

148. TF

kvalita

produkcie 5.2.57. kvalita produkcie 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

149. TF

spoľahlivosť a 

bezpečnosť

 technických systémov
5.2.57. kvalita produkcie 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

150. TF

spoľahlivosť a 

bezpečnosť

 technických systémov
5.2.57. kvalita produkcie 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

151. TF

informačná 

a automatizačná 

technika v kvalite 

produkcie

5.2.57. kvalita produkcie 2. denná 2 Ing.

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)

152. TF

informačná 

a automatizačná 

technika v kvalite 

produkcie

5.2.57. kvalita produkcie 2. externá 2 Ing.

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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Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-32129/31335-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov študijného 

odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

153. TF
dopravné stroje a 

zariadenia

5.2.3 dopravné stroje a 

zariadenia
3. denná 4 PhD.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2010 

(podľa § 3 ods. 6 písm. a) 

nariadenia vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v 

znení neskorších 

predpisov)

154. TF
dopravné stroje a 

zariadenia

5.2.3 dopravné stroje a 

zariadenia
3. externá 5 PhD.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2010 

(podľa § 3 ods. 6 písm. a) 

nariadenia vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v 

znení neskorších 

predpisov)

155. TF

kvalita

produkcie 5.2.57. kvalita produkcie 3. denná 4 PhD.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2014 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

156. TF

kvalita

produkcie 5.2.57. kvalita produkcie 3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

157. TF

technika a mechanizácia 

poľnohospodárskej 

výroby

6.1.14. mechanizácia 

poľnohospodárskej a 

lesníckej výroby

3. denná 4 PhD.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2014 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

158. TF

technika a mechanizácia 

poľnohospodárskej 

výroby

6.1.14. mechanizácia 

poľnohospodárskej a 

lesníckej výroby

3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

Strana 18



Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-32129/31335-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov študijného 

odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

159. FEŠRR
európske rozvojové 

programy

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

160. FEŠRR
európske rozvojové 

programy

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

161. FEŠRR regionálny rozvoj
3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

162. FEŠRR regionálny rozvoj
3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

163. FEŠRR

manažment rozvoja 

vidieckej krajiny a 

vidieckeho turizmu

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

164. FEŠRR

manažment rozvoja 

vidieckej krajiny a 

vidieckeho turizmu

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

165. FEŠRR
environmentálne 

manažérstvo

4.3.3. environmentálny 

manažment
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

166. FEŠRR
environmentálne 

manažérstvo

4.3.3. environmentálny 

manažment
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

167. FEŠRR

 ochrana pred 

prírodnými a 

hospodárskymi 

katastrofami                 

8.3.7. občianska 

bezpečnosť
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)

168. FEŠRR

 ochrana pred 

prírodnými a 

hospodárskymi 

katastrofami                 

8.3.7. občianska 

bezpečnosť
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)
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169. FEŠRR regionálny rozvoj
3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
2. denná 2 Ing.

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)

170. FEŠRR regionálny rozvoj
3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
2. externá 2 Ing.

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)

171. FEŠRR

manažment rozvoja 

vidieckej krajiny a 

vidieckeho turizmu

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

172. FEŠRR

manažment rozvoja 

vidieckej krajiny a 

vidieckeho turizmu

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

173. FEŠRR
environmentálne 

manažérstvo

4.3.3. environmentálny 

manažment
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

174. FEŠRR
environmentálne 

manažérstvo

4.3.3. environmentálny 

manažment
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

175. FEŠRR

 ochrana pred 

prírodnými a 

hospodárskymi 

katastrofami

8.3.7. občianska 

bezpečnosť
2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2012 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)
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176. FEŠRR

 ochrana pred 

prírodnými a 

hospodárskymi 

katastrofami

8.3.7. občianska 

bezpečnosť
2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením 

do 31. augusta 2012 

(podľa § 83 ods. 7 zákona  

o vysokých školách)
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