
Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. MŠSR-3440/2010-07

Por. 

číslo

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov 

študijného odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Študijný 

program sa 

bude 

uskutočňovať 

na 

Časové 

obmedzenie

1.  psychológia 3.1.9. psychológia 1. denná 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Bratislava

bez časového 

obmedzenia

2. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. denná 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Bratislava

bez časového 

obmedzenia

3. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Bratislava

bez časového 

obmedzenia

4. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. denná 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP FZSP                  

Prešov

bez časového 

obmedzenia

5. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP FZSP                  

Prešov

bez časového 

obmedzenia

6. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. denná 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Trstená

bez časového 

obmedzenia

7. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Trstená

bez časového 

obmedzenia

8. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Bardejov

bez časového 

obmedzenia

9. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP Čadca
bez časového 

obmedzenia

10. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP FZSP                   

Nové Zámky

bez časového 

obmedzenia

11. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Nairobi (Keňa)

bez časového 

obmedzenia
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12. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Phnom Penh 

(Kambodţa)

bez časového 

obmedzenia

13. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Piešťany

bez časového 

obmedzenia

14. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP Ţilina
bez časového 

obmedzenia

15. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Spišská Nová 

Ves

bez časového 

obmedzenia

16.
misijná a charitatívna 

práca
3.1.14. sociálna práca 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Bratislava

s časovým 

obmedzením do 31. 

augusta 2013 (podľa 

§ 83 ods. 7  v spojení 

s § 51 ods. 4 zákona 

o vysokých školách)

17. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. denná 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

VŠZaSP 

Bratislava

bez časového 

obmedzenia

18. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. externá 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

VŠZaSP 

Bratislava

bez časového 

obmedzenia

19. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. externá 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

VŠZaSP 

Bardejov

bez časového 

obmedzenia

20. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. externá 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

VŠZaSP FZSP                   

Nové Zámky

bez časového 

obmedzenia
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21. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. externá 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

VŠZaSP FZSP                  

Prešov

bez časového 

obmedzenia

22. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. externá 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

VŠZaSP 

Trstená

s časovým 

obmedzením do 31. 

augusta 2012 (podľa 

§ 83 ods. 7  v spojení 

s § 51 ods. 4 zákona 

o vysokých školách)

23.
misijná a charitatívna 

práca
3.1.14. sociálna práca 2. externá 2,5

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

VŠZaSP 

Bratislava

s časovým 

obmedzením do 28. 

februára 2013 (podľa 

§ 83 ods. 7  v spojení 

s § 51 ods. 4 zákona 

o vysokých školách)

24. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 3. denná  3

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

VŠZaSP 

Bratislava

bez časového 

obmedzenia

25. sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

VŠZaSP 

Bratislava

bez časového 

obmedzenia

26. ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Bratislava

s časovým 

obmedzením do 

31. augusta 2012 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2003 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov
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27. ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Bratislava

s časovým 

obmedzením do 

31. augusta 2012 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2003 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov

28. ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP FZSP                  

Nové Zámky

bez časového 

obmedzenia

29. ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP FZSP                  

Prešov

bez časového 

obmedzenia

30. ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP                 

Příbram (ČR)

bez časového 

obmedzenia

31. verejné zdravotníctvo
7.4.2. verejné 

zdravotníctvo
1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Bratislava

bez časového 

obmedzenia
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32.

 laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve

7.4.3. laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve

1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Bratislava

s časovým 

obmedzením do 

31. augusta 2011 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2003 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov

33.

 laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve

7.4.3. laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve

1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP FZSP                  

Prešov

s časovým 

obmedzením do 

31. augusta 2011 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2003 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov

34. fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Bratislava

je spôsobilá do 

najbliţšej komplexnej 

akeditácie 

35. rádiologická technika
7.4.8. rádiologická 

technika
1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP FZSP                  

Prešov

je spôsobilá do 

najbliţšej komplexnej 

akeditácie 

36. zubná technika 7.4.11. zubná technika 1. denná 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Bratislava

je spôsobilá do 

najbliţšej komplexnej 

akeditácie 
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37. zubná technika 7.4.11. zubná technika 1. externá 3

bakalár                  

(v skratke 

Bc.)

VŠZaSP 

Bratislava

je spôsobilá do 

najbliţšej komplexnej 

akeditácie 

38. ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 2. externá 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

VŠZaSP 

Bratislava

s časovým 

obmedzením do 

31. augusta 2012 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2003 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov

39. verejné zdravotníctvo
7.4.2. verejné 

zdravotníctvo
2. externá 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

VŠZaSP 

Bratislava

bez časového 

obmedzenia

40.
tropické verejné 

zdravotníctvo

7.4.2. verejné 

zdravotníctvo
2. externá 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

VŠZaSP 

Bratislava

bez časového 

obmedzenia

41.
administrácia vo 

verejnom zdravotníctve

7.4.2. verejné 

zdravotníctvo
2. denná 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

VŠZaSP 

Bratislava

bez časového 

obmedzenia
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42.

 laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve

7.4.3. laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve

2. externá 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

VŠZaSP 

Bratislava

s časovým 

obmedzením do 

31. augusta 2011 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2003 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov

43.

 laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve

7.4.3. laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve

2. externá 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

VŠZaSP FZSP                  

Prešov

s časovým 

obmedzením do 

31. augusta 2011 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2003 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov

44. ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

VŠZaSP 

Bratislava

s časovým 

obmedzením do 

31. augusta 2012 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2003 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov
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45. verejné zdravotníctvo
7.4.2.verejné 

zdravotníctvo
3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

VŠZaSP 

Bratislava

bez časového 

obmedzenia
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