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V súlade s čl. 13 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej 

fakulty (ďalej len „študijný poriadok“) a v snahe zabezpečiť jednotné uplatňovanie ustanovení 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o vysokých školách“ ) Akademický senát FiF UK v zmysle čl. 13 ods. 4 študijného poriadku 

schválil na svojom zasadnutí dňa 21. 6. 2018 tieto pravidlá prijímacieho konania pre prestup 

študenta z inej vysokej školy na Univerzitu Komenského v Bratislave, Filozofickú fakultu 

(ďalej len „FiF UK“). 

 

Článok 1 

Základné zásady 

 

1. Podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na 

bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného 

odborného vzdelania. Podľa ods. 2 základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného 

programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce 

vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov 

potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač 

hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.  

2. Podľa študijného poriadku (čl. 13 ods. 1) FiF UK môže povoliť za podmienok 

určených v študijnom poriadku zápis študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného 

programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom 

odbore na inej vysokej škole, ak o to písomne požiada (ďalej len „prestup“). 

3. O prestup z inej vysokej školy môže študent žiadať k začiatku akademického roka, 

najskôr po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia a splnení podmienok na postup do 

ďalšieho roku štúdia podľa pravidiel stanovených na vysokej škole, z ktorej študent chce 

prestúpiť. Prestup študenta inej vysokej školy na FiF UK sa uskutočňuje formou prijímacieho 

konania v zmysle § 58 zákona o vysokých školách.  

4. Príslušná odborná katedra (resp. katedry) zhodnotí/ia obsah predchádzajúceho štúdia 

a na základe jej/ich vyjadrenia dekan určí, ktoré predmety zo študijného programu vysokej 

školy (resp. fakulty), z ktorej chce študent prestúpiť, sa uchádzačovi uznávajú. V prípade, že 

katedra/y konštatuje/ú obsahovú nekompatibilitu pôvodného študijného programu so 

študijným programom, na ktorý chce byť uchádzač prijatý formou prestupu, dekan FiF UK 

žiadosti študenta o prestup na FiF UK nevyhovie. Po prijatí na FiF UK sa študentovi 

započítava celá predchádzajúca doba štúdia na inej vysokej škole do celkovej dĺžky jeho 

štúdia.  

5. Kritériami, ktoré sa berú do úvahy pri posudzovaní žiadosti o prestup študenta na 

štúdium na FiF UK, sú výsledky dosiahnuté v štúdiu na vysokej škole (fakulte), z ktorej 

uchádzač prestupuje na FiF UK, a kapacitné možnosti fakulty, resp. príslušnej katedry. 

Hodnotenie uvedených kritérií patrí do kompetencie príslušnej odbornej katedry, resp. 

katedier. 

 

Článok 2 

Postup pri vybavovaní žiadosti študenta o prijatie formou prestupu 
 

1. Prestupy sa zásadne realizujú k začiatku akademického roka. Študent adresuje žiadosť 

o prestup dekanovi FiF UK najneskôr do 31. augusta príslušného akademického roka. 

V súlade s platnými predpismi na ochranu a spracovávanie osobných údajov uchádzač 

k žiadosti priloží vyplnenú a podpísanú prihlášku na vysokoškolské štúdium príslušného 

stupňa (údaje o predchádzajúcom a aktuálnom štúdiu nie je potrebné vypĺňať). Súčasťou 
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žiadosti je výpis o doposiaľ vykonaných študijných povinnostiach, doklad o úspešnom 

ukončení akademického roka štúdia (toho, ktorý bezprostredne predchádza akademickému 

roku, od ktorého by sa žiadateľ stal študentom FiF UK) a potvrdenie o tom, že na vysokej 

škole, z ktorej o prestup žiada, štúdium nezanechal, neprerušil ani nebol zo štúdia vylúčený. 

K žiadosti študent tiež priloží sylaby, resp. informačné listy absolvovaných predmetov. 

V prípade prestupu študenta zo zahraničnej vysokej školy je tento povinný predložiť 

rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní potrebného pre daný stupeň štúdia. Rozhodnutie 

o uznaní dokladu nepredkladá študent zahraničnej vysokej školy, ktorý študuje v krajine, s 

ktorou Slovenská republika uzavrela medzinárodnú dohodu o vzájomnom uznávaní 

rovnocennosti dokladov o vzdelaní bez ďalšieho administratívneho postupu. 

2. Dekan FiF UK si v prípade pochybnosti, či študent prestupuje z príbuzného študijného 

odboru, môže vyžiadať stanovisko garanta príslušného študijného programu alebo vedúceho 

príslušnej katedry FiF UK. 

3. Dekan FiF UK požiada príslušnú odbornú katedru (resp. katedry) o posúdenie žiadosti. 

Stanovisko katedry (resp. katedier) obsahuje posúdenie absolvovaného štúdia a návrh na 

uznanie absolvovaných predmetov. V prípade negatívneho vyjadrenia stanovisko obsahuje aj 

odôvodnenie. 

4. Na základe kladného stanoviska príslušnej odbornej katedry (resp. katedier) dekan FiF 

UK požiada rektora UK v Bratislave o súhlas s prijatím uchádzača formou prestupu. Po 

doručení súhlasu rektora UK dekan FiF UK vydá rozhodnutie o prijatí. 

5. Rozhodnutie dekana FiF UK o prestupe je rozhodnutím, ktorým sa študent prijíma, 

resp. neprijíma na vysokoškolské štúdium v zmysle § 58 zákona. Takéto rozhodnutie musí 

mať písomnú formu, musí byť odôvodnené a musí obsahovať poučenie o tom, že študent sa 

môže voči jeho obsahu odvolať k rektorovi UK do ôsmich dní od jeho doručenia. 

6. Rozhodnutie o prestupe študenta oznámi dekan FiF UK študentovi, ktorý o prestup 

požiadal, a v prípade kladného rozhodnutia aj vysokej škole (fakulte), z ktorej študent 

požiadal o prestup. 

7. Ak je rozhodnutie o prestupe kladné, kópia rozhodnutia dekana FiF UK sa stáva 

súčasťou študijného spisu študenta na FiF UK. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zrušuje sa Vykonávací predpis dekana Filozofickej fakulty UK Pravidlá Filozofickej 

fakulty UK pre prestup študentov z fakúlt iných vysokých škôl na Filozofickú fakultu UK zo 

dňa 1. júna 2006.  

2. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

v Akademickom senáte FiF UK dňa 21. 6. 2018. 

 

 

Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 

predseda AS FiF UK dekan FiF UK 


