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Akademický senát Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského 

v Bratislave (ďalej len „FSEV UK“) schvaľuje v súlade s Vnútorným predpisom Univerzity 
Komenského č. 14/2008 (Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave) tieto 
Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pri zmene 
študijného programu študenta z inej vysokej školy a pri zmene študijného programu v rámci 
Univerzity Komenského. 

 
Čl. 1 

Základné ustanovenia 

1) Študent môže požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného 
odboru, kombinácie študijných odborov alebo príbuzného študijného odboru1. O povolení 
zmeny rozhoduje dekanka so súhlasom rektora. 

2) Zmena študijného programu sa uskutočňuje formou prijímacieho konania v zmysle § 58 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“). 

3) Uznávanie absolvovaných predmetov a prenos kreditov sa riadi čl. 29 Študijného poriadku 
Univerzity Komenského. 

4) Zmena študijného programu z dennej formy štúdia na externú formu štúdia a naopak je 
možná v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov bez 
prijímacieho konania. 

5) Ak sa pôvodný študijný program a nový študijný program študujú na rôznych fakultách 
Univerzity Komenského, je podmienkou zmeny súhlas oboch príslušných dekanov. Súhlas 
rektora i dekana fakulty UK si vyžiada dekanka FSEV UK. 

6) Študent je povinný na úspešné skončenie štúdia splniť podmienky stanovené v študijnom 
programe, ktorý študuje po zmene. 

7) O zmenu študijného programu môže žiadať študent pred začiatkom akademického roka po 
úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia a po splnení podmienok stanovených 
Študijným poriadkom UK, t.j. ak v každom roku štúdia získal za zimný a letný semester 
minimálne 40 kreditov.  

 
Čl. 2 

Náležitosti prihlášky  a žiadosti o  zmenu študijného programu 

1) Študent žiada o zmenu študijného programu podaním prihlášky na predpísanom tlačive 
a priloženej žiadosti adresovanej dekanke fakulty. Prihlášky a žiadosti o zmenu 
študijného programu sa podávajú do 15. júla akademického roku. Fakulta do 10 dní od 
doručenia žiadosti potvrdí žiadateľovi jej prijatie, doručí mu kópiu týchto podmienok a 
poštovú poukážku na zaplatenie poplatku podľa sadzobníka poplatkov. Doklad o 
zaplatení poplatku, pokiaľ nebol poplatok uhradený spolu s podaním žiadosti, musí byť 
doručený na fakultu najneskôr v 15. deň od začatia prijímacieho konania. 

2) Prihláška   musí obsahovať tieto náležitosti: 
a) Adresu žiadateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy) a dátum. 
b) Presný a úplný názov fakulty a vysokej školy, na ktorej žiadateľ absolvoval doterajšie 

štúdium. 
c) Presný a úplný názov študijného programu, akreditovaného na fakulte alebo univerzite 

na ktorej žiadateľ absolvoval doterajšie štúdium. 

                                                 
1 V súlade s §70, ods. 1, písm. l) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  



 3 

d) Presný a úplný názov (spolu s príslušným číslom) študijného odboru, v rámci ktorého 
bol študijný program akreditovaný. 

e) Žiadosť, v ktorej musí byť   uvedené nasledovné:  
1/ presný a úplný  zoznam všetkých absolvovaných predmetov, spolu s ich 
hodnotením.  
2/ Sylaby alebo minimálne informačné listy absolvovaných predmetov. 
3/ Študijný priemer uchádzača vystavený alebo potvrdený študijným oddelením 
fakulty. 
4/ Originál alebo overenú kópiu rozhodnutia o prijatí na pôvodnú vysokú školu. 
5/ Názov programu na FSEV UK, o ktorého štúdium má žiadateľ záujem. 

 
Čl. 3 

Prijímacie konanie 

1) O povolení zmeny študijného programu študenta z inej vysokej školy alebo  zmeny 
študijného programu v rámci Univerzity Komenského rozhoduje dekanka FSEV UK na 
návrh prijímacej komisie.  

2) Študent môže požiadať o zmenu študijného programu výhradne po absolvovaní prvého 
ročníka štúdia. Táto podmienka sa vzťahuje tak na študijné programy prvého stupňa 
(bakalárske), ako aj na študijné programy druhého stupňa (magisterské). Zmena 
študijného programu tretieho stupňa (doktorandské štúdium) nie je možná. 

3) Prijímacie konanie sa začína 16. júla. Dekanka fakulty do 5 dní po začatí prijímacieho 
konania vymenuje prijímaciu komisiu. Prijímacia komisia má 3 členov: prodekanka pre 
štúdium/prodekan pre štúdium (predseda komisie), riaditeľ/riaditeľka ústavu, ktorý 
zabezpečuje študijný program, do ktorého má byť uchádzač prijatý, a študijný poradca pre 
daný študijný program. 

4) Prijímacia komisia sa zíde najneskôr do 10 dní od svojho vymenovania. O prijímacom 
konaní sa vedie zápisnica. Prijímacia komisia preskúma, či je žiadateľov študijný program 
rovnakým alebo príbuzným študijným programom ako študijný program, o ktorý sa 
uchádza. Za rovnaký študijný program sa považujú ten študijný program, ktorý je 
akreditovaný v rámci toho istého študijného odboru, a to aj v prípade, ak by mali odlišný 
názov. Za príbuzné študijné programy sa považujú tie študijné programy, ktoré sú 
uvedené ako príbuzné v akreditačnom spise. Pokiaľ komisia rozhodne, že žiadateľov 
študijný program nespĺňa podmienku toho istého alebo príbuzného študijného programu, 
navrhne dekanke zastaviť prijímacie konanie a postúpi jej zápisnicu spolu so 
zdôvodnením. 

5) Pokiaľ prijímacia komisia rozhodne, že žiadateľov študijný program spĺňa podmienku 
toho istého alebo príbuzného  študijného programu, navrhne dekanke rozhodnúť o prijatí 
alebo neprijatí žiadateľa. Podkladom tohto návrhu sú študijné výsledky a kapacitné 
možnosti fakulty. Prijímacia komisia posudzuje každú žiadosť individuálne.  

6) Pokiaľ prijímacia komisia navrhne dekanke rozhodnúť o prijatí žiadateľa na štúdium na 
fakulte, preskúma jeho absolvované predmety a na základe sylabov alebo informačných 
listov určí, ktoré predmety budú uznané ako povinné predmety, povinne voliteľné 
predmety,a výberové predmety s príslušným kreditovým ohodnotením a výsledným 
hodnotením. Na základe uznaných predmetov komisia navrhne dekanke fakulty do 
ktorého roka štúdia odporúča študenta prijať. Ak prijímacia komisia zistí, že medzi 
uznanými predmetmi chýbajú povinné predmety a povinne voliteľné predmety podľa 
odporúčaného študijného plánu študijného programu, určí žiadateľovi povinnosť 
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absolvovať ich v priebehu svojho ďalšieho štúdia. Tieto predmety musia byť presne 
vymenované. 

7) Prijímacia komisia postúpi zápisnicu z prijímacieho konania spolu s príslušnými návrhmi 
a zdôvodneniami dekanke fakulty. Dekanka fakulty rozhodne o prijatí, resp. neprijatí 
žiadateľa na štúdium. V prípade kladného rozhodnutia postúpi zápisnicu z prijímacieho 
konania a dekrét o prijatí na pôvodný študijný program rektorovi univerzity a vyžiada si 
jeho súhlas. Po súhlasnom stanovisku rektora dekanka oznámi žiadateľovi prijatie na 
fakultu spolu so stanovením jeho povinností. Pokiaľ je žiadateľ prijatý, dekanka mu 
zároveň stanoví záväzný termín zápisu. Materiály žiadateľa postúpi na študijné oddelenie. 

8) Žiadateľ sa stáva študentom fakulty dňom zápisu. Pokiaľ sa žiadateľ nedostaví 
v stanovenom termíne na zápis a neospravedlní sa v termíne do 8 dní, jeho štúdium na 
fakulte bude ukončené a bude mu doručené oznámenie o zanechaní štúdia. 

 
Čl. 4 

Záverečné, prechodné a zrušujúce ustanovenia 

1) Žiadateľ, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o 
preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, teda 
dekanke fakulty, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Dekanka môže žiadosti 
vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným 
predpisom univerzity alebo fakulty alebo s týmito podmienkami. Rozhodnutie dekanky 
musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o tom, že je konečné. Odpoveď 
žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia 
žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na fakultu. 

2) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte 
FSEV UK a účinnosť 15. marca 2011.  

3) Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu strácajú platnosť Podmienky 
prijímacieho konania na Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK formou prestupu z 
inej vysokej školy (vnútorný predpis 11/2009), schválené Akademickým senátom Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského dňa 27.10.2009. 

 
 
 
 

V Bratislave  15. 3. 2011    V Bratislave  15. 3. 2011 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.                          prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. 
       predseda AS FSEV UK                                                     dekanka FSEV UK 
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