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 Uznesenia RVHK TU o schválení študijných programov  

zo dňa 16. 05. 2022 
 

Uznesenie č. 8 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Katolícka teológia v 

študijnom odbore Teológia, 2. stupeň, denná forma so Štandardmi pre študijný program 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 20 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Counseling v študijnom 

odbore Sociálna práca, 1. stupeň, denná forma so Štandardmi pre študijný program 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 28 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Občianske právo v 

študijnom odbore Právo, 3. stupeň, denná forma so Štandardmi pre študijný program 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 29 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Občianske právo v 

študijnom odbore Právo, 3. stupeň, externá forma so Štandardmi pre študijný program 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 30 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Pracovné právo v 

študijnom odbore Právo, 3. stupeň, denná forma so Štandardmi pre študijný program 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 31 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Pracovné právo v 

študijnom odbore Právo, 3. stupeň, externá forma so Štandardmi pre študijný program 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 32 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Teória a dejiny štátu a 

práva v študijnom odbore Právo, 3. stupeň, externá forma so Štandardmi pre študijný program 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 33 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Trestné právo v študijnom 

odbore Právo, 3. stupeň, denná forma so Štandardmi pre študijný program Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 34 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Trestné právo v študijnom 

odbore Právo, 3. stupeň, externá forma so Štandardmi pre študijný program Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 52 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Slovenský jazyk a 

literatúra v študijnom odbore Filológia, 3. stupeň, denná forma so Štandardmi pre študijný 

program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 
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Uznesenie č. 53 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Slovenský jazyk a 

literatúra v študijnom odbore Filológia, 3. stupeň, externá forma so Štandardmi pre študijný 

program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 65 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Predškolská a elementárna 

pedagogika v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 1. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 66 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo pre primárne 

vzdelávanie v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 67 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Predškolská pedagogika v 

študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, denná forma so Štandardmi pre 

študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 68 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Pedagogika v študijnom 

odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 3. stupeň, denná forma so Štandardmi pre študijný 

program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 69 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo biológie v 

kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 1. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 70 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo biológie v 

kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 71 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo chémie v 

kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 1. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 72 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo chémie v 

kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 73 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo matematiky v 

kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 1. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 74 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo matematiky v 

kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 75 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo informatiky v 

kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 1. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 
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Uznesenie č. 76 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo informatiky v 

kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 77 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo slovenského 

jazyka a literatúry v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 1. stupeň, 

denná forma so Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 78 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo slovenského 

jazyka a literatúry v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, 

denná forma so Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 79 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo nemeckého 

jazyka a literatúry v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 1. stupeň, 

denná forma so Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 80 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo nemeckého 

jazyka a literatúry v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, 

denná forma so Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 81 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 1. stupeň, 

denná forma so Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 82 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, 

denná forma so Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 83 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy 

v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 1. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 84 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy 

v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 85 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo náboženskej 

výchovy v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, denná 

forma so Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo. 

Uznesenie č. 86 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo výtvarného 

umenia v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 1. stupeň, denná 

forma so Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo. 
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Uznesenie č. 87 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Učiteľstvo výtvarného 

umenia v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, denná 

forma so Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo. 

Uznesenie č. 88 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Animácia výtvarného 

umenia v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 1. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 89 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Pedagogika výtvarného 

umenia v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, denná forma so 

Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 90 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Sociálna pedagogika a 

vychovávateľstvo v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 1. stupeň, denná forma 

so Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Uznesenie č. 91 – RVHK TU 2/2022 

RVHK TU schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Sociálna pedagogika a 

vychovávateľstvo v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň, denná forma 

so Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

 
 
 

 


