Rozhodnutie
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerka:

Martina Lubyová

Miesto:

Bratislava

Číslo:

2019/15718:19-A1110

Poradové číslo:

4

Rozhodnutie:
Podľa § 35 ods. 5 a § 37 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a
doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o zabezpečovaní kvality") v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. októbra 2018 (ďalej len "zákon o vysokých školách") po
vyjadrení Akreditačnej komisie
priznávam právo
udeľovať akademický titul inžinier (v skratke Ing.)
absolventom študijného programu s názvom kozmické inžinierstvo
kód študijného programu 183918
v študijnom odbore doprava
so štandardnou dĺžkou štúdia v počte akademických rokov: 2
uskutočňovaného dennou formou štúdia
stupeň štúdia: 2.
jazyk poskytovania: slovenský jazyk, anglický jazyk
bez časového obmedzenia
vysokej škole
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Odôvodnenie:
Vo veci sa rozhoduje na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie k plneniu kritérií akreditácie študijných programov
vysokoškolského vzdelávania a v súlade s ustanovením § 35 ods. 5 a § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality.

Právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul sa priznáva v študijnom odbore podľa
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov
Slovenskej republiky a to v študijnom odbore, ktorý nahrádza študijný odbor, v ktorom si vysoká škola podala žiadosť o
priznanie práv udeľovať príslušný akademický titul.

Právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul podľa predpisov účinných do 31. októbra
2018 sa od 1. novembra 2018 považuje za akreditáciu študijného programu podľa § 35 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. o
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Na rozhodovanie o priznaní práva sa v zmysle § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality v spojení s § 108 ods. 1 zákona o
vysokých školách nevzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok). Toto rozhodnutie je konečné a

nemožno sa proti nemu odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok.

Rozhodnutie vydala
Meno a priezvisko:

Martina Lubyová

Funkcia oprávnenej osoby:

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručí:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

Rozhodnutie
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerka:

Martina Lubyová

Miesto:

Bratislava

Číslo:

2019/15718:19-A1110

Poradové číslo:

3

Rozhodnutie:
Podľa § 35 ods. 5 a § 37 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a
doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o zabezpečovaní kvality") v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. októbra 2018 (ďalej len "zákon o vysokých školách") po
vyjadrení Akreditačnej komisie
priznávam právo
udeľovať akademický titul inžinier (v skratke Ing.)
absolventom študijného programu s názvom kozmické inžinierstvo
kód študijného programu 183912
v študijnom odbore doprava
so štandardnou dĺžkou štúdia v počte akademických rokov: 2
uskutočňovaného dennou formou štúdia
stupeň štúdia: 2.
jazyk poskytovania: anglický jazyk
bez časového obmedzenia
vysokej škole
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Odôvodnenie:
Vo veci sa rozhoduje na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie k plneniu kritérií akreditácie študijných programov
vysokoškolského vzdelávania a v súlade s ustanovením § 35 ods. 5 a § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality.

Právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul sa priznáva v študijnom odbore podľa
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov
Slovenskej republiky a to v študijnom odbore, ktorý nahrádza študijný odbor, v ktorom si vysoká škola podala žiadosť o
priznanie práv udeľovať príslušný akademický titul.

Právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul podľa predpisov účinných do 31. októbra
2018 sa od 1. novembra 2018 považuje za akreditáciu študijného programu podľa § 35 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. o
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Na rozhodovanie o priznaní práva sa v zmysle § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality v spojení s § 108 ods. 1 zákona o
vysokých školách nevzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok). Toto rozhodnutie je konečné a

nemožno sa proti nemu odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok.

Rozhodnutie vydala
Meno a priezvisko:

Martina Lubyová

Funkcia oprávnenej osoby:

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručí:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

Rozhodnutie
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerka:

Martina Lubyová

Miesto:

Bratislava

Číslo:

2019/15718:19-A1110

Poradové číslo:

8

Rozhodnutie:
Podľa § 35 ods. 5 a § 37 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a
doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o zabezpečovaní kvality") v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. októbra 2018 (ďalej len "zákon o vysokých školách") po
vyjadrení Akreditačnej komisie
priznávam právo
udeľovať akademický titul doktor (philosophiae doctor) (v skratke PhD.)
absolventom študijného programu s názvom kozmické inžinierstvo
kód študijného programu 183835
v študijnom odbore doprava
so štandardnou dĺžkou štúdia v počte akademických rokov: 3
uskutočňovaného dennou formou štúdia
stupeň štúdia: 3.
jazyk poskytovania: slovenský jazyk, anglický jazyk
bez časového obmedzenia
vysokej škole
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Odôvodnenie:
Vo veci sa rozhoduje na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie k plneniu kritérií akreditácie študijných programov
vysokoškolského vzdelávania a v súlade s ustanovením § 35 ods. 5 a § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality.

Právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul sa priznáva v študijnom odbore podľa
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov
Slovenskej republiky a to v študijnom odbore, ktorý nahrádza študijný odbor, v ktorom si vysoká škola podala žiadosť o
priznanie práv udeľovať príslušný akademický titul.

Právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul podľa predpisov účinných do 31. októbra
2018 sa od 1. novembra 2018 považuje za akreditáciu študijného programu podľa § 35 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. o
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Na rozhodovanie o priznaní práva sa v zmysle § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality v spojení s § 108 ods. 1 zákona o
vysokých školách nevzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok). Toto rozhodnutie je konečné a

nemožno sa proti nemu odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok.

Rozhodnutie vydala
Meno a priezvisko:

Martina Lubyová

Funkcia oprávnenej osoby:

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručí:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

Rozhodnutie
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerka:

Martina Lubyová

Miesto:

Bratislava

Číslo:

2019/15718:19-A1110

Poradové číslo:

23

Rozhodnutie:
Podľa § 35 ods. 5 a § 37 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a
doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o zabezpečovaní kvality") v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. októbra 2018 (ďalej len "zákon o vysokých školách") po
vyjadrení Akreditačnej komisie
priznávam právo
udeľovať akademický titul doktor (philosophiae doctor) (v skratke PhD.)
absolventom študijného programu s názvom kozmické inžinierstvo
kód študijného programu 183903
v študijnom odbore doprava
so štandardnou dĺžkou štúdia v počte akademických rokov: 3
uskutočňovaného dennou formou štúdia
stupeň štúdia: 3.
jazyk poskytovania: anglický jazyk
bez časového obmedzenia
vysokej škole
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Odôvodnenie:
Vo veci sa rozhoduje na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie k plneniu kritérií akreditácie študijných programov
vysokoškolského vzdelávania a v súlade s ustanovením § 35 ods. 5 a § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality.

Právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul sa priznáva v študijnom odbore podľa
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov
Slovenskej republiky a to v študijnom odbore, ktorý nahrádza študijný odbor, v ktorom si vysoká škola podala žiadosť o
priznanie práv udeľovať príslušný akademický titul.

Právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul podľa predpisov účinných do 31. októbra
2018 sa od 1. novembra 2018 považuje za akreditáciu študijného programu podľa § 35 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. o
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Na rozhodovanie o priznaní práva sa v zmysle § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality v spojení s § 108 ods. 1 zákona o
vysokých školách nevzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok). Toto rozhodnutie je konečné a

nemožno sa proti nemu odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok.

Rozhodnutie vydala
Meno a priezvisko:

Martina Lubyová

Funkcia oprávnenej osoby:

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručí:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

Rozhodnutie
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerka:

Martina Lubyová

Miesto:

Bratislava

Číslo:

2019/15718:19-A1110

Poradové číslo:

1

Rozhodnutie:
Podľa § 35 ods. 5 a § 37 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a
doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o zabezpečovaní kvality") v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. októbra 2018 (ďalej len "zákon o vysokých školách") po
vyjadrení Akreditačnej komisie
priznávam právo
udeľovať akademický titul doktor (philosophiae doctor) (v skratke PhD.)
absolventom študijného programu s názvom kozmické inžinierstvo
kód študijného programu 183904
v študijnom odbore doprava
so štandardnou dĺžkou štúdia v počte akademických rokov: 4
uskutočňovaného externou formou štúdia
stupeň štúdia: 3.
jazyk poskytovania: slovenský jazyk, anglický jazyk
bez časového obmedzenia
vysokej škole
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Odôvodnenie:
Vo veci sa rozhoduje na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie k plneniu kritérií akreditácie študijných programov
vysokoškolského vzdelávania a v súlade s ustanovením § 35 ods. 5 a § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality.

Právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul sa priznáva v študijnom odbore podľa
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov
Slovenskej republiky a to v študijnom odbore, ktorý nahrádza študijný odbor, v ktorom si vysoká škola podala žiadosť o
priznanie práv udeľovať príslušný akademický titul.

Právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul podľa predpisov účinných do 31. októbra
2018 sa od 1. novembra 2018 považuje za akreditáciu študijného programu podľa § 35 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. o
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Na rozhodovanie o priznaní práva sa v zmysle § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality v spojení s § 108 ods. 1 zákona o
vysokých školách nevzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok). Toto rozhodnutie je konečné a

nemožno sa proti nemu odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok.

Rozhodnutie vydala
Meno a priezvisko:

Martina Lubyová

Funkcia oprávnenej osoby:

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručí:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

Rozhodnutie
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerka:

Martina Lubyová

Miesto:

Bratislava

Číslo:

2019/15718:19-A1110

Poradové číslo:

2

Rozhodnutie:
Podľa § 35 ods. 5 a § 37 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a
doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o zabezpečovaní kvality") v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. októbra 2018 (ďalej len "zákon o vysokých školách") po
vyjadrení Akreditačnej komisie
priznávam právo
udeľovať akademický titul doktor (philosophiae doctor) (v skratke PhD.)
absolventom študijného programu s názvom kozmické inžinierstvo
kód študijného programu 183905
v študijnom odbore doprava
so štandardnou dĺžkou štúdia v počte akademických rokov: 4
uskutočňovaného externou formou štúdia
stupeň štúdia: 3.
jazyk poskytovania: anglický jazyk
bez časového obmedzenia
vysokej škole
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Odôvodnenie:
Vo veci sa rozhoduje na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie k plneniu kritérií akreditácie študijných programov
vysokoškolského vzdelávania a v súlade s ustanovením § 35 ods. 5 a § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality.

Právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul sa priznáva v študijnom odbore podľa
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov
Slovenskej republiky a to v študijnom odbore, ktorý nahrádza študijný odbor, v ktorom si vysoká škola podala žiadosť o
priznanie práv udeľovať príslušný akademický titul.

Právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul podľa predpisov účinných do 31. októbra
2018 sa od 1. novembra 2018 považuje za akreditáciu študijného programu podľa § 35 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. o
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Na rozhodovanie o priznaní práva sa v zmysle § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality v spojení s § 108 ods. 1 zákona o
vysokých školách nevzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok). Toto rozhodnutie je konečné a

nemožno sa proti nemu odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok.

Rozhodnutie vydala
Meno a priezvisko:

Martina Lubyová

Funkcia oprávnenej osoby:

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručí:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

