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Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta (ďalej len „FiF UK“) vydáva dňa 16. 3. 2020 v súlade s § 
28 Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
vnútorný predpis o vykonaní skúšky spôsobilosti. 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

Vykonanie skúšky spôsobilosti zabezpečuje FiF UK na základe rozhodnutia príslušného orgánu o uložení tejto 
formy kompenzačného opatrenia žiadateľovi, žiadajúcemu o uznanie dokladov o vzdelaní a o uznanie odbornej 
kvalifikácie získaných v inom štáte, ktoré sú zásadné na výkon príslušného regulovaného povolania v SR.  

DRUHÁ ČASŤ 
SKÚŠKA SPÔSOBILOSTI 

Čl.  2 
Postup pre žiadateľa o vykonanie skúšky spôsobilosti 

(1) Žiadateľ adresuje žiadosť o vykonanie skúšky spôsobilosti dekanovi FiF UK, bezodkladne po obdržaní 
rozhodnutia príslušným orgánom o kompenzačnom opatrení, vykonaní skúšky spôsobilosti príslušným 
orgánom. 

(2) Dekan fakulty vyzve garanta príslušného študijného programu na zorganizovanie skúšky spôsobilosti. 

(3) Garant príslušného študijného programu navrhne dekanovi FiF UK zloženie komisie na vykonanie skúšky 
spôsobilosti spolu s termínom konania skúšky. 

(4) Žiadateľovi je oznámený termín konania skúšky najneskôr 4 týždne pred jej konaním. FiF UK zabezpečí 
vykonanie skúšky spôsobilosti najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení 
kompenzačného opatrenia príslušným orgánom. 

Čl. 3 
Priebeh skúšky spôsobilosti 

(1) Skúška spôsobilosti má písomnú, ústnu a praktickú časť. Obsahovú náplň skúšky spôsobilosti určuje garant 
študijného programu v súčinnosti s garantmi predmetu/ov, ktoré sú súčasťou kompenzačného opatrenia (na 
základe zistených rozdielov príslušným orgánom v získanom vzdelaní žiadateľa v inom štáte oproti 
absolventovi príslušného študijného programu na území SR).  

(2) Komisia pre skúšku spôsobilosti pozostáva najmenej z troch členov, spravidla garanta študijného programu 
a garanta/ov predmetov, ktoré sú súčasťou kompenzačného opatrenia. Členov komisie pre skúšku 
spôsobilosti navrhuje garant príslušného študijného programu dekanovi fakulty. Hodnotenie skúšky 
spôsobilosti je konsenzuálne. 

(3) Termín konania skúšky spôsobilosti určí garant príslušného študijného programu. 

(4) O skúške spôsobilosti je vedený protokol. Protokol o vykonaní skúšky spôsobilosti obsahuje: 

a. Meno žiadateľa 
b. Študijný odbor a program, v ktorom sa skúška spôsobilosti vykonáva 
c. Predmet/y, ktoré sú obsahom skúšky 
d. Zloženie komisie (garant + 2 členovia) 
e. Záverečné hodnotenie každého predmetu skúšky spôsobilosti (prospel-neprospel) 



(5) Jeden exemplár protokolu odovzdá predseda skúšobnej komisie účastníkovi skúšky. Jeden exemplár 
protokolu je archivovaný v Registratúrnom stredisku FiF UK.   

(6) Skúška spôsobilosti sa považuje za úspešnú, ak je žiadateľ hodnotený vo všetkých predmetoch, ktoré sú 
obsahom skúšky, hodnotením „prospel“. 

(7) V prípade, že je žiadateľ na niektorom z predmetov skúšky hodnotený ako „neprospel“, má nárok na jeden 
opravný termín. Žiadateľ vykoná skúšku len z toho predmetu, ktorý neabsolvoval úspešne. V prípade 
neúspešného pokusu na opravnom termíne nie je možné podať si ďalšiu žiadosť o vykonanie skúšky 
spôsobilosti na FiF UK.  

(8) Pri žiadosti o opravný termín sa postupuje podľa čl. 2 tohto predpisu.  

(9) Skúška spôsobilosti sa realizuje bezodplatne. 

TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 4 
Záverečné ustanovenie 

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom 16. 3. 2020. 

V Bratislave, 16. 3. 2020 

  ………………………………………… 
  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 
 


