
Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať profesijne 

orientovaný bakalársky študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom 

akademický titul 

 

I. Základné informácie 
I.1 Vysoká škola  
I.2 Fakulta  
I.3 Miesto poskytovania študijného 

programu 
 

I.3a Spolupracujúce  organizácie   
I.4 Číslo a názov študijného odboru   
I.5 Názov študijného programu  
I.6 Stupeň vysokoškolského štúdia Prvý 
I.7 Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia príslušného  študijného programu  
I.8 Minimálny počet hodín výučby (len v zdravotníckych študijných odboroch)  
I.9 Celkový počet hodín odbornej praxe  
I.10 Forma štúdia denná áno/nie externá áno/nie 
 Denná forma štúdia Externá forma štúdia 

I.11 Štandardná dĺžka štúdia   
I.12 Platnosť priznaného práva do   
I.13 Identifikačný kód študijného programu   
I.14 Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať 1. 

2. 

1. 

2. 
I.15 Udeľovaný akademický titul bakalár (Bc.) 
I.16 Spoločný študijný program áno/nie 
I.17 Typ žiadosti  

II. Podklady na vyhodnotenie plnenia jednotlivých kritérií akreditácie 

Úroveň výskumnej činnosti alebo umeleckej činnosti 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-A1 

II.1 Výsledok hodnotenia výskumnej činnosti alebo umeleckej činnosti, do ktorej patrí 

študijný odbor  
A,A-,B+,B,B-,C+,C,C-,D+,D 

II.2 Najvýznamnejšie výsledky výskumnej činnosti alebo umeleckej  činnosti,  publikované vedecké práce alebo umelecké práce 

v príslušnom študijnom odbore s uvedením kategórie výstupu. Maximálne päť výstupov. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

II.3 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce alebo umelecké práce za posledných šesť rokov v príslušnom študijnom odbore 

s uvedením kategórie výstupu. Maximálne päť výstupov. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
II.4 Najvýznamnejšie získané a úspešne riešené výskumné projekty za posledných  šesť rokov v príslušnom študijnom odbore 

s vyznačením medzinárodných projektov. Maximálne päť projektov. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
II.5 Výstupy v príslušnom študijnom odbore s najvýznamnejšími ohlasmi a prehľad ohlasov na tieto výstupy. Maximálne päť 

výstupov a desať najvýznamnejších ohlasov na jeden výstup.  



1. Okrem informácií o výstupe sa uvádzajú aj informácie o ohlasoch k nemu. 
2.  
3.  
4.  
5.  
II.6 Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výstupov alebo umeleckých výstupov v študijnom odbore, v ktorom sa uskutočňuje študijný 

program. 

Maximálne 3500 znakov. 

 

II. 7 Komentár vysokej školy k plneniu kritéria 

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, vysoká škola 

môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho plnenia 

v ďalších rokoch. Maximálne 1700 znakov. 

Priestorové, materiálne, technické a informačné zabezpečenie študijného programu 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-A2 

II.8 Spôsob zabezpečenia knižničných služieb v mieste uskutočňovania študijného programu vrátane miesta zabezpečovania 

praktickej výučby  

Uvádzajú sa miesto, kapacita a aktuálnosť knižničného fondu konkrétne vo vzťahu k posudzovanému študijnému 

programu. Maximálne 200 slov na jedno pracovisko. 
II.9 Informácie o materiálnom zabezpečení a technickom zabezpečení študijného programu vrátane miesta zabezpečovania 

praktickej výučby 

Uvádzajú sa stručné údaje o materiálnom zabezpečení a technickom zabezpečení potrebnom na uskutočňovanie 

študijného programu, ktoré má vysoká škola alebo fakulta k dispozícii. Maximálne 3500 znakov. 
II.10 Informácie o priestorovom zabezpečení študijného programu vrátane miesta zabezpečovania praktickej výučby 

Uvádza sa stručná charakteristika priestorov s konkrétnymi informáciami o zabezpečení posudzovaného 

študijného programu. Maximálne 3500 znakov. 
II.11 Informácie o informačnom zabezpečení študijného programu  

Uvádzajú sa údaje o informačnom zabezpečení vyučovania v študijnom programe. Maximálne 7000 znakov. 
II.12 Komentár vysokej školy k plneniu kritéria 

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, vysoká škola 

môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho plnenia 

v ďalších rokoch. Maximálne 1700 znakov. 

Personálne zabezpečenie 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-A3 

II.13 Dátum, ku ktorému sú údaje platné  
II.14 Počet a štruktúra osôb, ktoré majú zabezpečovať študijný program 

Funkcia alebo zaradenie fyzickej osoby 

Fyzický počet Prepočítaný počet Z toho na 

ustanovený 

týždenný 

pracovný čas 

 
Z toho 

mimoriadnych 
 

Z toho 

mimoriadnych 

Profesor r1      

Docent r2      

  Z toho 

s vysokoškolským 

vzdelaním tretieho 

stupňa 

 Z toho 

s vysokoškolským 

vzdelaním tretieho 

stupňa 

 

Hosťujúci profesor r3      

Odborný asistent r4      

Asistent r5      

Lektor r6      

Vysokoškolskí učitelia spolu r7=r1+r2+r3+r4+r5+r6      

Výskumný pracovník r8      

Zamestnanci v pracovnom pomere spolu 

r9=r7+r8 

     

Denný doktorand r10      

Zamestnanci mimo pracovného pomeru r11      

Spolu r12=r9+r10+r11      

 

II.15 Počet študentov študijného programu v dennej forme štúdia: v externej forme štúdia: spolu: 

II.16 Pomer počtu študentov študijného 

programu a prepočítaného počtu 

zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním  

tretieho stupňa 

v dennej forme štúdia: v externej forme štúdia: spolu: 

II.17 Zoznam všetkých fyzických osôb, ktoré zabezpečujú povinné predmety a povinne voliteľné predmety študijného programu 



Názov predmetu Priezvisko a meno Funkcia Kvalifikácia Pracovný 

úväzok 

Typ 

vzdelávacej 

činnosti 

Jadro 

študijného 

odboru 
áno/nie 

1.       

2.       

 

II.18 Komentár vysokej školy k plneniu kritéria 

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, vysoká škola 

môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho plnenia 

v ďalších rokoch. Maximálne 1700 znakov. 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-A4 

II.19 Počet záverečných prác v študijnom programe za akademický rok R/R+1 Počet  

II.20 Počet vedúcich záverečných prác v študijnom programe  
II.21Celkový počet záverečných prác vedených vedúcimi záverečných prác v II.20  

II.22 Zoznam vedúcich záverečných prác 

 Priezvisko a meno Kvalifikácia 

Odborník 

z praxe 

áno/nie 

Pracovný 

úväzok 

Stupeň 

štúdia 

Celkový počet vedených 

záverečných prác 

R-1/R R/R+1 

1.       

2.       

II.23 Komentár vysokej školy k plneniu kritéria 

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, vysoká škola 

môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho plnenia 

v ďalších rokoch. Maximálne 1700 znakov. 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-A5 

II.24 Pravidlá vytvárania skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok 

Uvádzajú sa pravidlá, podľa ktorých vysoká škola alebo fakulta zostavuje skúšobné komisie na vykonanie 

štátnych skúšok v danom študijnom programe. Maximálne 3500 znakov. 

 
II.25 Počet skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok v priemere v študijnom programe v jednom 

akademickom roku 

 

II.26 Komentár vysokej školy k plneniu kritéria 

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, vysoká škola 

môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho plnenia 

v ďalších rokoch. Maximálne 1700 znakov.  

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-A6 

II.27 Informácie o garantovi študijného programu 

Priezvisko a meno  Titul  

Rok narodenia   

Študijný odbor (funkcia)  

Študijný odbor (titul 

profesor) 

 Rok udelenia  

Študijný odbor (titul docent)  Rok udelenia  

Rozsah pracovného úväzku    

Garantuje študijný program na inej vysokej škole áno/nie 
Pracuje pre inú vysokú školu vo funkcii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vedúceho zamestnanca vysokej 

školy alebo vedúceho zamestnanca fakulty alebo vykonáva obdobnú prácu pre vysokú školu v zahraničí 
áno/nie 

II.28 Informácie o spolugarantovi študijného programu z praxe  
Priezvisko a meno  Titul  

Rok narodenia  

Ukončený stupeň vzdelania   

Študijný odbor   

Dĺžka odbornej praxe   

Profesijný životopis 

 

Veľkosť pracovného úväzku  

Garantuje študijný program na inej vysokej škole áno/nie 
II.29 Požiadavky aplikované pri výberovom konaní na funkčné miesta profesorov a docentov 

Uvádzajú sa požiadavky aplikované pri výberovom konaní na funkčné miesto profesora alebo docenta, ktorý je 

garantom a spôsob ich splnenia vybraným uchádzačom. Maximálne 7000 znakov. 

 

II.30 Komentár vysokej školy k plneniu kritéria 

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, vysoká škola 



môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho plnenia 

v ďalších rokoch. Maximálne 1700 znakov. 

Obsah študijného programu 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-B1 

II.31 Štruktúra študijného programu z hľadiska kreditov 

II.31a Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia  

II.31b Počet kreditov za povinné predmety, ktorý je potrebné získať na riadne skončenie 

štúdia 
spolu jadro 

II.31c Počet kreditov za povinne voliteľné predmety minimum maximum jadro 
II.31d Celkový počet kreditov za jadro študijného odboru  % 

II.31e Počet kreditov za spoločný základ a za príslušný 

predmet, ak ide o učiteľský študijný program (v 

kombinácii), alebo za príslušný jazyk, ak ide o  študijné 

programy v študijnom odbore prekladateľstvo a 

tlmočníctvo (v kombinácii) 

  

II.32 Charakteristika predmetov študijného plánu z hľadiska opisu študijného odboru 

Uvádza sa spôsob ako je naplnený opis študijného odboru v predmetoch študijného programu. Maximálne 7000 

znakov. 

 
II.33 Profil absolventa  

Maximálne 3500 znakov. 

 
II.34 Prínos praktickej výučby pre profiláciu absolventa 

II.35 Komentár vysokej školy k plneniu kritéria 

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, vysoká škola 

môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho plnenia 

v ďalších rokoch. Maximálne 1700 znakov. 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-B2 

II.36 Počet kreditov za prax študentov v reálnej prevádzke  

II.37 Splnenie charakteristiky študijného programu 

Uvádza sa opis štruktúry študijného programu z pohľadu získaných znalostí v jednotlivých rokoch štúdia, spôsob 

zahrnutia teoretických a praktických poznatkov a ich tvorivého uplatnenia, začlenenie praxe študentov do 

študijného plánu. Maximálne 7000 znakov. 
II.38 Komentár vysokej školy k plneniu kritéria 

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, vysoká škola 

môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho plnenia 

v ďalších rokoch. Maximálne 1700 znakov. 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-B3 

II.39 Zdôvodnenie štandardnej dĺžky štúdia, ak je kratšia, než je uvedená  v kritériách 

Maximálne 1700 znakov. 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-B4 

II.40 Počet kreditov za záverečnú prácu, vrátane obhajoby  

II.41 Ciele a organizácia záverečnej práce vrátane obhajoby 

Uvádzajú sa aj pravidlá na posudzovanie a hodnotenie bakalárskych prác. Maximálne 7000 znakov. 

 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-B5 

II.42 Názov študijného programu obsahuje slovo umenie alebo od neho odvodený názov áno/nie 
II.43 Počet kreditov získaných za umelecké výkony - celkovo  - z toho za záverečnú 

prácu 

 

II.44 Podiel kreditov získaných za umelecké výkony na celkovom počte kreditov potrebných na riadne 

skončenie štúdia 

% 

II.45 Komentár vysokej školy k plneniu kritéria 

Ak je v položke II.42 uvedené áno a ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria a k preukázaniu 

udržateľnosti jeho plnenia, vysoká škola môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené 

predpoklady udržateľnosti jeho plnenia v ďalších rokoch. Maximálne 1700 znakov. 

Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-B6 

II.46 Spôsob prijímania na štúdium 

Uvádza sa spôsob prijímania na štúdium, napríklad prijímanie na základe výsledkov zo strednej školy, výsledkov 

prijímacej skúšky a podobne. Uvádza sa spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky vo vzťahu 



k prijatiu. Maximálne 3500 znakov. 
II.47 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 

Uvádzajú sa ďalšie podmienky prijatia na štúdium, prostredníctvom ktorých sa vyberajú uchádzači o štúdium, 

a ako ich aplikácia zabezpečuje výber uchádzačov s potrebnými schopnosťami a predpokladmi na riadne 

skončenie štúdia. Maximálne 3500 znakov. 

II.48 Selektívnosť podmienok prijatia 

Denná forma 

 Akademický rok Počet podaných prihlášok Počet prijatých Počet zapísaných 

    %  % 
    %  % 
Externá forma 

Akademický rok Počet podaných prihlášok Počet prijatých Počet zapísaných 

    %  % 
    %  % 

Požiadavky na absolvovanie štúdia 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-B7 

II.49 Aplikovanie systému vnútorného zabezpečovania kvality 

Pre existujúce študijné programy sa uvádzajú konkrétne nedostatky, riziká a možnosti zlepšenia pri poskytovaní 

študijných programov vrátane konkrétnych opatrení, ktoré vysoká škola prijala za účelom skvalitnenia 

poskytovaného študijného programu na základe vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania. Ak ide 

o nové študijné programy, uvádza sa analýza rizika absolvovania štúdia študentom, ktorý nezíska počas štúdia 

potrebné vedomosti, zručnosti a schopnosti a spôsob, ktorým bude vysoká škola toto riziko eliminovať. 

Maximálne 3500 znakov. 

II.50 Štruktúra požiadaviek na riadne skončenie štúdia 

Maximálne 3500 znakov. 

 

II.51 Úspešnosť štúdia 

Denní R/R+1 R+1/R+2 R+2/R+3 R+3/R+4 R+4/R+5 R+5/R+6 

Novoprijatí       

Absolventi       

 

Externí R/R+1 R+1/R+2 R+2/R+3 R+3/R+4 R+4/R+5 R+5/R+6 

Novoprijatí       

Absolventi       

 

II.52 Rozloženie hodnotenia záverečnej práce 

Počet študentov v dennej forme štúdia so zodpovedajúcim hodnotením v príslušnom akademickom roku 

 Hodnotenie R/R+1 R+1/R+2 R+2/R+3 R+3/R+4 R+4/R+5 R+5/R+6 

A       

B       

C       

D       

E       

FX       

Počet študentov v externej forme štúdia so zodpovedajúcim hodnotením v príslušnom akademickom roku 

 Hodnotenie R/R+1 R+1/R+2 R+2/R+3 R+3/R+4 R+4/R+5 R+5/R+6 

A       

B       

C       

D       

E       

FX       

 

II.53 Komentár vysokej školy k plneniu kritéria 

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, vysoká škola 

môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho plnenia 

v ďalších rokoch. Maximálne 1700 znakov. 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-B8 

II.54 Komentár vysokej školy k plneniu kritéria 

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, vysoká škola 

môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho plnenia 

v ďalších rokoch. Maximálne 1700 znakov. 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KPB-B9 



II.55 Uplatnenie absolventov  

Uvádza sa analýza súladu získaných vedomostí, schopností a zručností, ktoré sa získavajú štúdiom študijného 

programu s profilom absolventa študijného programu a predpokladaným uplatnením absolventa študijného 

programu. Maximálne 3500 znakov. Počas overovania na mieste môže byť pre existujúce študijné programy 

potrebné k predmetom tvoriacim jadro študijného odboru predložiť  zadania projektov, seminárnych prác, testy a 

úlohy, ktoré v nich študenti plnili, ich vypracovanie a hodnotenie. 

III. Spolu s formulárom sa predkladajú nasledujúce doklady 

  Počet 

III.1 Vedecko-pedagogické charakteristiky alebo umelecko-pedagogické charakteristiky profesorov a docentov 

pôsobiacich v študijnom programe (kritérium KPB-A3) 

 

III.2 Štruktúrované životopisy alebo iná charakteristika odborníkov z praxe (kritérium KPB-A3)  

III.3 Zoznam vedúcich záverečných prác a tém záverečných prác za obdobie dvoch rokov (kritérium KPB-A4)  

III.4 Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok v študijnom programe za posledné dva roky 

(kritérium KPB-A5) 

 

III.5 Kritériá na obsadzovanie funkcií profesor a docent (kritérium KPB-A6)  

III.6  Odporúčaný študijný plán (kritérium KPB-B1)  

III.7 Zmluva o zabezpečení praktickej výučby so spolupracujúcou organizáciou (kritérium KPB-B1)  

III.8  Dohoda spolupracujúcich vysokých škôl (kritérium KPB-B1)  

III.9 Informačné listy predmetov (kritérium KPB-B2)  

III.10  Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu (kritérium KPB-B6)  

III.11 Stanovisko alebo súhlas príslušnej autority k študijnému programu (kritérium KPB-B8)  

III.12 Zoznam dokumentov predložených ako príloha k žiadosti  

 

Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.
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Vysvetlivky k vybraným položkám 

I.1 Uvádza sa úplný názov vysokej školy, ktorá predkladá žiadosť. 

I.2 Ak ide o študijný program vytvorený a uskutočňovaný na fakulte vysokej školy, uvádza sa názov 

fakulty, na ktorej sa bude študijný program uskutočňovať;  inak sa uvádza „centrálne pracovisko“. 

I.3 

 

Ak sa študijný program uskutočňuje v sídle vysokej školy alebo fakulty, uvádza sa „sídlo“. Ak sa na 

zabezpečovaní študijného programu budú podieľať pracoviská mimo sídla vysokej školy alebo fakulty, 

uvedú sa aj tieto pracoviská. Pracoviská sa uvádzajú aj vtedy,  ak budú uskutočňovať len vybrané 

študijné povinnosti, napríklad konzultácie, vybrané cvičenia a podobne. Rozsah zapojenia jednotlivých 

pracovísk sa špecifikuje v informačných listoch jednotlivých predmetov a v rámci informácií v časti 

KPB-A2. Pracovisko sa uvádza vo forme názvu obce, v ktorej je umiestnené alebo v ktorej sa 

nachádzajú priestory, v ktorých majú byť zabezpečené činnosti súvisiace s uskutočňovaním študijného 

programu, ak sú tieto v inej obci. Ak sa obec nachádza mimo územia Slovenskej republiky, uvádza sa 

v zátvorke aj názov štátu, v ktorej sa obec nachádza. Napríklad, ak sa študijný program uskutočňuje 

v sídle fakulty a časť študijných povinností študenti absolvujú v Trnave, ktorá nie je jej sídlom, uvádza 

sa „sídlo, Trnava (vybrané predmety)“. 

I.3a Uvedú sa spolupracujúce organizácie a ich sídla. 

I.4 Uvádza sa číslo a názov študijného odboru podľa sústavy študijných odborov Slovenskej republiky. Ak 

ide o študijný program v kombinácii dvoch študijných odborov, uvádzajú sa oba študijné odbory. Ak je 

jeden z nich vedľajší, uvádza sa za názvom vedľajšieho študijného odboru táto skutočnosť v zátvorke, 

napríklad „6107 a 6835 filozofia – právo (vedľajší študijný odbor)“. Ak ide o spoločné študijné 

programy, v ktorých sa neudeľuje akademický titul podľa slovenskej právnej úpravy, uvádza sa názov 

študijného odboru, ktorý je obsahom najbližší obsahu študijného programu, a ktorý má vo svojom opise 

zahrnutú možnosť príslušného stupňa štúdia. Ako číslo študijného odboru sa uvádza číslo, ktoré je 

uvedené pri danom študijnom odbore v Národnej klasifikácii vzdelania: http://www.minedu.sk/18673-

sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/. 

I.5 Názov študijného programu sa spravidla odvodzuje od názvu študijného odboru a neobsahuje názov 

iného študijného odboru. 

I.6 Uvádza sa prvý stupeň vysokoškolského štúdia. 

I.7 Počet kreditov, ktorých získanie je potrebné na riadne skončenie štúdia sa uvádza len pre tú formu 

štúdia, v ktorej sa má študijný program uskutočňovať. Ak ide o dennú formu štúdia počet kreditov je 

súčinom štandardnej dĺžky štúdia a čísla 60. Ak ide o externú formu štúdia podiel počtu kreditov 

a štandardnej dĺžky štúdia nesmie byť viac ako 48. 

I.8 Položka sa vypĺňa iba ak ide o študijné programy prvého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch, 

uvádza sa minimálny celkový počet hodín výučby študenta zabezpečenej priamym kontaktom študenta 

a vysokoškolského učiteľa. Minimálny celkový počet sa určí podľa odporúčaného študijného plánu, 

s konkrétnymi povinne voliteľnými predmetmi a výberovými predmetmi (vyberú sa také povinne 

http://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/
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