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D

Stupeň
štúdia
(prvý,
druhý,
spojený
prvý a
druhý

Forma
štúdia
(denná,
externá,
denná aj
externá)

E

F

G

H

I

J

K

Štandardn
á dĺžka
štúdia
(počet
rokov)

Akad.
Titul (v
skr.)

ŠP sa bude
uskutočňovať
na (vysokej
škole /VŠ/ alebo
fakulte - uviesť
názov)

garant

garant

garant

Vyjadrenie AK
(spôsobilosť,
obmedzenie;
odôvodnenie )

Študijný program
(názov, nový názov)

(číslo a názov)

ošetrovateľstvo

7.4.1 ošetrovateľstvo

1.

denná aj
externá

3/3

Bc.

TTU FZaSP

doc. PhDr. Jana
Boroňová, PhD.

verejné zdravotníctvo

7.4.2 verejné
zdravotníctvo

1.

denná aj
externá

3/3

Bc.

TTU FZaSP

prof. MUDr.
Martin Rusnák,
CSc.

TTU FZaSP

prof. PhDr.
Jana Levická,
PhD. /pôvodne
prof. Koval/

sociálna práca

sociálna práca v
zdravotníctve

Študijný odbor

C

3.1.14 sociálna práca

3.1.14 sociálna práca

1.

1.

denná aj
externá

denná aj
externá

3/3

3/3

Bc.

Bc.

TTU FZaSP

doc. RNDr.
Margaréta
Kačmáriková,
PhD.

L

M

Dôvod
časového
obmedzenia

Kedy fakulta začne
konať vo veci (v
prípade št. programu s
čas. obmedzením)

je spôsobilá bez
časového
obmedzenia

x

x

x

doc. PharmDr. je spôsobilá bez
Pavol Beňo, časového
Csc.
obmedzenia

x

x

x

je spôsobilá s
§ 3 ods. 6 písm.
časovým
a) Nariadenia
obmedzením do
vlády SR č.
31.8.2011
104/2003 (vek
garanta)

doc. PhDr.
doc. PhDr. Martina
Miriam
Žáková, PhD.
Šramatá, PhD.

je spôsobilá s
časovým
obmedzením do
31.8. 2012
§ 83 ods. 7 VŠ
zákona (nový
študijný
program)

je spôsobilá s
časovým
obmedzením do § 83 ods. 7 VŠ
31.8.2012
zákona (nový
študijný
program)

N

O

Skutočnosť (čo a
kedy fakulta
vykonala)

Aktuálny výsledok

Fakulta podala ku dňu
časového obmedzenia
žiadosť o reakreditáciu z
dôvodu výmeny hlavného
garanta a spolugaranta,
ktorá bola AK schválená
(23.01.2012)

Fakulta požiadala R_TU ku
dňu 16.4.2012 o postúpenie
žiadosti o reakreditáciu na
AK SR. AK vyzvala fakultu na
Fakulta je pripravená
doplnenie spisu, doplnenie
požiadať o priznanie
zaslané na R-TU ku dňu
predmentého práva v
4.7.2012, druhé doplnenie
zmysle § 83 ods. 7 zákona o spisu zaslané mailom prof.
vysokých školách
Gbúrovej dňa 7.11.2012

laboratórne
7.4.3 laboratórne
vyšetrovacie metódy v vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve
zdravotníctve

1.

denná

3

Bc.

TTU FZaSP

doc. RNDr.
Martina
Horváthová,
PhD.

laboratórne
7.4.3 laboratórne
vyšetrovacie metódy v vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve
zdravotníctve

1.

externá

3

Bc.

TTU FZaSP

doc. RNDr.
Martina
Horváthová,
PhD.

je spôsobilá bez
časového
obmedzenia

x

x

x

Fakulta je pripravená
požiadať o priznanie
predmentého práva v
zmysle § 83 ods. 7 zákona o
vysokých školách

Fakulta požiadala R_TU ku
dňu 4.5.2012 o postúpenie
žiadosti o reakreditáciu na
AK SR.

ošetrovateľstvo

7.4.1 ošetrovateľstvo

2.

denná aj
externá

2/2

Mgr.

TTU FZaSP

prof. MUDr.
Miroslav Ryska,
CSc.

je spôsobilá bez
časového
obmedzenia

x

x

x

verejné zdravotníctvo

7.4.2 verejné
zdravotníctvo

2.

denná aj
externá

2/2

Mgr.

TTU FZaSP

prof. MUDr.
Martin Rusnák,
CSc.

je spôsobilá bez
časového
obmedzenia

x

x

x
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platí pôvodné
vyjadrenie zo
stĺpca K
platí pôvodné
vyjadrenie zo
stĺpca K
Reakreditácia
priznaná ku dňu
23.01.2012 bez
časového
obmedzenia
Reakreditácia
priznaná ku dňu
15.02.2013 s
časovým
obmedzením do
31.08.2016
Reakreditácia
priznaná ku dňu
15.02.2013 bez
časového
obmedzenia
platí pôvodné
vyjadrenie zo
stĺpca K
platí pôvodné
vyjadrenie zo
stĺpca K
platí pôvodné
vyjadrenie zo
stĺpca K
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sociálna práca

riadenie a organizácia
sociálnych služieb

3.1.14 sociálna práca

3.1.14 sociálna práca

laboratórne
7.4.3 laboratórne
vyšetrovacie metódy v vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve
zdravotníctve

laboratórne
7.4.3 laboratórne
vyšetrovacie metódy v vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve
zdravotníctve

ošetrovateľstvo

7.4.1 ošetrovateľstvo

2.

2.

2.

2.

3.

denná aj
externá

denná aj
externá

denná

externá

denná aj
externá

2/2

2/2

2/2

2/2

3/5

Mgr.

Mgr.

Mgr.

Mgr.

PhD.

TTU FZaSP

TTU FZaSP

TTU FZaSP

prof. PhDr.
Jana Levická,
PhD. (pôvodne
prof. Koval)

je spôsobilá s
časovým
obmedzením do
31.8.2011

prof. MUDr.
Ladislav Pyšný,
CSc. (pôvodne
prof. Mrázová)

je spôsobilá s 1
ročným časovým
obmedzením
(pôvodné
vyjadrenie a
dôvod
časového
obmedzenia pri
garancii prof.
Mrázovou však
nemám k
dispozícii)

je spôsobilá s
časovým
obmedzením do
31.8.2011

prof. RNDr. Ján
Vojtaššák, CSc.
(pôvodne prof.
Mateička)

TTU FZaSP

prof. MUDr. Ján
Vojtaššák, CSc.
(pôvodne prof.
Mateička)

TTU FZaSP

prof. MUDr.
Juraj Hromec,
CSc. (pôvodne
prof. Ryska)

Fakulta podala ku dňu
časového obmedzenia
žiadosť o reakreditáciu z
dôvodu výmeny hlavného
garanta a spolugaranta,
ktorá bola AK schválená
(23.01.2012)

Fakulta požiadala o výmenu
na poste garanta (prof.
Pyšný nahradil prof.
Mrázovú) ku dňu 4.7.2011

§ 83 ods. 7 VŠ
zákona (nový
študijný
program)

je spôsobilá bez
časového
obmedzenia

doc. PhDr. Ľubica
Ilievová, PhD.
doc. PhDr. Jana
(pôvodne prof.
Boroňová, PhD.
Danaj)
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je spôsobilá s
časovým
obmedzením do § 3 ods. 6 písm.
31.8.2011
a) nariadenia
vlády č.
104/2003 - vek
garanta

Fakulta podala na R-TU dňa
14.8.2010 žiadosť o
výmenu garanta prof.
Mateičku (odstúpil z
funkcie) na prof.
Vojtaššáka, ktorá bola AK
schválená (29.12.2010)

Fakulta podala na R-TU dňa
14.8.2010 žiadosť o
výmenu garanta prof.
Mateičku (odstúpil z
funkcie) na prof.
Vojtaššáka, ktorá bola AK
schválená (29.12.2010)

Fakulta podala ku dňu
časového obmedzenia
žiadosť o reakreditáciu z
dôvodu výmeny hlavného
garanta (chirurg) a
spolugaranta (vek), ktorá
bola AK schválená
(13.10.2011)

Reakreditácia
priznaná ku dňu
23.01.2012 bez
časového
obmedzenia

Reakreditácia
priznaná ku dňu
29.11.2011 bez
časového
obmedzenia

Reakreditácia
priznaná ku dňu
29.12.2010 s
časovým
obmedzením do
31. augusta
2014
Reakreditácia
priznaná ku dňu
29.12.2010 s
časovým
obmedzením do
31. augusta
2014
Reakreditácia
priznaná ku dňu
13.10.2011 bez
časového
obmedzenia
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verejné zdravotníctvo

sociálna práca

7.4.2 verejné
zdravotníctvo

3.1.14 sociálna práca

laboratórne
7.4.3 laboratórne
vyšetrovacie metódy v vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve
zdravotníctve

3.

3.

3.

denná aj
externá

denná aj
externá

denná aj
externá

3/5

3/5

3/5

PhD.

PhD.

PhD.

doc. Ing.
Margaréta
Kačmáriková,
PhD.

doc. PharmDr. je spôsobilá bez
Pavol Beňo, časového
Csc.
obmedzenia

TTU FZaSP

prof. MUDr.
Martin Rusnák,
CSc.

TTU FZaSP

prof. PhDr.
doc. PhDr. Ondrej
Jana Levická,
Botek, PhD.
(pôvodne doc.
PhD. (pôvodne
Levická)
prof. Koval)

doc. PhDr.
Marta
Vaverčáková,
PhD., MPH

TTU FZaSP

doc. Ing.
Stanislava
prof. RNDr. Ján
Vojtaššák, CSc. Blažíčková, PhD.
(pôvodne prof.
(pôvodne doc.
Mateička)
MUDr. Dušan
Salát, CSc.)

doc. RNDr.
Martina
Horváthová,
PhD.

zelené podfarbenie = bakalárske študijné programy
pomarančové podfarbenie = magisterské študijné programy
modré podfarbenie = dokorandské študijné programy
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x

je spôsobilá s
časovým
§ 3 ods. 6 písm.
obmedzením do
a) nariadenia
31.8.2011
vlády č.
104/2003 - vek
garanta

x

x

Reakreditácia
priznaná ku dňu
29.11.2011 bez
časového
obmedzenia

Fakulta podala ku dňu
časového obmedzenia
žiadosť o reakreditáciu z
dôvodu výmeny hlavného
garanta a spolugaranta,
ktorá bola AK schválená
(29.11.2011)

Fakulta je pripravená
požiadať o priznanie
je spôsobilá do § 3 ods. 6 písm. predmentého práva v
31.8.2012
zmysle § 3 ods. 6 písm a)
a) nariadenia
nariadenia vlády SR č.
vlády č.
104/2003 - vek 104/2002 Z.z. o
garanta
Akreditačnej komisii

platí pôvodné
vyjadrenie zo
stĺpca K

Fakulta požiadala R_TU ku
dňu 12.7.2012 o postúpenie
žiadosti o reakreditáciu na
AK SR. Doplnenie spisu
zaslané na R-TU ku dňu
22.10.2012

Reakreditácia
priznaná ku dňu
15.02.2013 bez
časového
obmedzenia

