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V súlade s ustanovením § 27 ods. 1 zákona písm. h) č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o vysokých školách“ v príslušnom gramatickom tvare) a čl. 12 ods. 3 a čl. 13 ods. 4 Študijného 

poriadku Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Akademický senát Univerzity 

Komenského v Bratislave, Fakulty managementu tento vnútorný predpis. 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Táto smernica upravuje a špecifikuje náležitosti, ktorých splnením podmieňuje Univerzita 

Komenského v Bratislave, Fakulta managementu schválenie žiadostí študentov o prestup 

medzi jednotlivými študijnými programami, formami štúdia na niektorý študijný program 

realizovaný na FM UK z inej vysokej školy. 

 

Prvá časť 

Prestup v rámci FM UK 

 

Čl. 2 

Prestup medzi študijnými programami poskytovanými na FM UK 

 

(1) Žiadosť o prestup medzi študijnými programami poskytovanými na FM UK môže podať 

študent FM UK po absolvovaní prvého semestra štúdia, najneskôr však pred zápisom 

do piateho semestra štúdia. 

(2) Podmienkou prestupu je splnenie náležitostí, stanovených pre jednotlivé alternatívy 

prestupu v čl. 4 tejto smernice a súhlas dekana fakulty. 

(3) Študent predkladá písomnú žiadosť dekanovi fakulty prostredníctvom študijného 

oddelenia fakulty, ktoré k žiadosti priloží potvrdenie o študijných výsledkoch zo systému 

AiS2. Žiadosť musí obsahovať špecifikáciu požadovanej zmeny študijného programu 

a dôvod. 

(4) Postup prenosu a uznania predmetov je upravený v čl. 5 tejto smernice. 

(5) Rozhodnutie o povolení prestupu vydáva dekan fakulty najneskôr do 30 pracovných dní 

po obdržaní žiadosti, študent si ho prevezme na študijnom oddelení fakulty. 

Pred rozhodnutím si dekan fakulty vyžiada súhlas rektora univerzity.1 

 

Čl. 3 

Prestup medzi formami štúdia študijných programov poskytovaných na FM UK 

 

(1) Žiadosť o prestup medzi študijnými programami poskytovanými na FM UK môže podať 

študent FM UK po absolvovaní prvého semestra štúdia, najneskôr však pred zápisom 

do piateho semestra štúdia. 

(2) Podmienkou prestupu je splnenie náležitostí, stanovených pre jednotlivé alternatívy 

prestupu v čl. 4 tejto smernice a súhlas dekana fakulty. 

                                                           
1 Čl. 29 ods. 1 vnútorného predpisu č. 20/2017 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 

v znení dodatkov č. 1 až 3. 



 

 

(3) Študent predkladá písomnú žiadosť dekanovi fakulty prostredníctvom študijného 

oddelenia fakulty, ktoré k žiadosti priloží potvrdenie o študijných výsledkoch zo systému 

AiS2. Žiadosť musí obsahovať špecifikáciu požadovanej zmeny študijného programu 

a dôvod. 

(4) Postup prenosu a uznania predmetov je upravený v čl. 5 tejto smernice. 

(5) Rozhodnutie o povolení prestupu vydáva dekan fakulty najneskôr do 30 pracovných dní 

po obdržaní žiadosti, študent si ho prevezme na študijnom oddelení fakulty. Rozhodnutie 

dekana je konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať. 

 

Čl. 4 

Podmienky pre jednotlivé alternatívy prestupu 

 

Čl. 4a 

Prestup medzi študijnými programami poskytovanými na FM UK 

 

Podmienkou schválenia žiadosti je, že študent: 

a) v prípade prestupu po absolvovaní prvého semestra štúdia na jeho konci preukázal 

úspešné absolvovanie minimálne dvoch povinných predmetov a získal minimálne 

15 kreditov za úspešne absolvované predmety,2 

b) v prípade prestupu po absolvovaní druhého a ďalších semestrov štúdia v každom roku 

štúdia získal za zimný a letný semester minimálne 40 kreditov za úspešne absolvované 

predmety.3 

 

Čl. 4b 

Prestup medzi formami štúdia študijných programov poskytovaných na FM UK 

 

(1) Podmienkou schválenia žiadosti je, že študent študujúci na externej forme štúdia: 

a) v prípade prestupu na dennú formu štúdia na prvom stupni štúdia absolvuje 

úspešne (t. j na minimálne 60 percent) písomné testy z: 

i. matematiky (konkrétne vyjadrené ide o povinné predmety Matematika 

I a Matematika II), 

ii. anglického jazyka (konkrétne vyjadrené ide o povinné predmety Anglický jazyk 

pre manažérov I a Anglický jazyk pre manažérov II), 

b) v prípade prestupu na dennú formu štúdia na druhom stupni štúdia absolvuje 

úspešne (t. j. na minimálne 60 percent) písomné testy z: 

i. matematiky (konkrétne vyjadrené ide o povinné predmety Matematika I, 

Matematika II a Finančná matematika), 

ii. anglického jazyka (konkrétne vyjadrené ide o povinné predmety Anglický jazyk 

pre manažérov I, Anglický jazyk pre manažérov II a Anglický jazyk 

pre manažérov III), 

                                                           
2 Čl. 25 ods. 1 písm. a) vnútorného predpisu č. 20/2017 schváleného Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3. 
3 Čl. 25 ods. 1 písm. b) vnútorného predpisu č. 20/2017 schváleného Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3. 



 

 

iii. štatistiky (konkrétne vyjadrené ide o povinné predmety Štatistika a Štatistické 

metódy). 

(2) Informačné listy ku všetkým vyššie uvedeným predmetom sú v systéme AiS2. 

Informačný list predmetu obsahuje o. i. stručnú osnovu predmetu, ktorá je obsahom 

písomného testu a odporúčanú literatúru dostupnú v akademickej knižnici fakulty. 

(3) Vypracovaním písomných testov z vyššie uvedených predmetov poveruje dekan fakulty 

učiteľa z príslušnej katedry, ktorá daný predmet zabezpečuje. 

(4) Študent študujúci na dennej forme štúdia môže na externú formu štúdia prestúpiť 

na základe schválenia žiadosti, bez povinnosti absolvovať písomné testy z vyššie 

uvedených predmetov. 

 

Čl. 5 

Postup prenosu a uznania predmetov pri prestupe medzi študijnými programami 

poskytovanými na FM UK a medzi formami štúdia študijných programov poskytovaných 

na FM UK 

 

V prípade schválenia prestupu medzi študijnými programami prevedie študijné oddelenie fakulty 

absolvované predmety študentovi do nového študijného programu. 

 

Druhá časť 

Prestup z inej vysokej školy 

 

Čl. 6 

Prestup z inej vysokej školy 

 

(1) Žiadosť o prestup z inej vysokej školy môže podať výhradne študent vysokej školy, ktorý 

nie je študentom FM UK k začiatku akademického roka najskôr po absolvovaní prvého 

roku štúdia a splnení podmienok na postup do ďalšieho roka štúdia podľa pravidiel 

stanovených na vysokej škole, z ktorej študent chce prestúpiť.4 

(2) Podmienkou prestupu je splnenie náležitostí stanovených v čl. 7 tejto smernice. 

(3) Študent predkladá písomnú žiadosť dekanovi fakulty prostredníctvom podateľne fakulty. 

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je doklad preukazujúci doteraz absolvované predmety 

(vrátane ich sylabov a záverečného hodnotenia), študijný program a forma štúdia, 

na ktorý chce žiadateľ prestúpiť, ako aj zdôvodnenie žiadosti alebo motivačný list. 

(4) Postup prenosu a uznania predmetov je upravený v čl. 8 tejto smernice. 

(5) Rozhodnutie o povolení prestupu vydáva dekan fakulty so súhlasom rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave najneskôr do 30 pracovných dní po obdržaní žiadosti, študent 

si ho prevezme na študijnom oddelení fakulty. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Čl. 13 ods. 2 vnútorného predpisu č. 20/2017 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 

v znení dodatkov č. 1 až 3. 



 

 

Čl. 7 

Podmienky prestupu z inej vysokej školy v Slovenskej republike 

 

(1) Prestup na štúdium študijného programu poskytovaného na FM UK z inej vysokej školy 

sa uskutočňuje formou prijímacieho konania v zmysle ustanovenia § 58 zákona 

o vysokých školách.5 

(2) Osobitné podmienky pre prestup na štúdium študijného programu poskytovaného 

na FM UK z inej vysokej školy schválil Akademický senát Univerzity Komenského, 

Fakulty managementu nasledovne: 

a. v prípade prestupu na prvý stupeň štúdia absolvuje úspešne (t. j na minimálne 

60 percent) písomné testy z: 

i. matematiky (konkrétne vyjadrené ide o povinné predmety Matematika 

I a Matematika II), 

ii. anglického jazyka (konkrétne vyjadrené ide o povinné predmety Anglický 

jazyk pre manažérov I a Anglický jazyk pre manažérov II), 

b. v prípade prestupu na druhý stupeň štúdia absolvuje úspešne (t. j. na minimálne 

60 percent) písomné testy z: 

i. matematiky (konkrétne vyjadrené ide o povinné predmety Matematika I, 

Matematika II a Finančná matematika), 

ii. anglického jazyka (konkrétne vyjadrené ide o povinné predmety Anglický 

jazyk pre manažérov I, Anglický jazyk pre manažérov II a Anglický jazyk 

pre manažérov III), 

iii. štatistiky (konkrétne vyjadrené ide o povinné predmety Štatistika 

a Štatistické metódy). 

(3) Informačné listy ku všetkým vyššie uvedeným predmetom sú v systéme AiS2. 

Informačný list predmetu obsahuje o. i. stručnú osnovu predmetu, ktorá je obsahom 

písomného testu a odporúčanú literatúru dostupnú v akademickej knižnici fakulty. 

(4) Vypracovaním písomných testov z vyššie uvedených predmetov poveruje dekan fakulty 

učiteľa z príslušnej katedry, ktorá daný predmet zabezpečuje. 

 

Tretia časť 

Prijímacie konanie absolventov vysokoškolského štúdia na magisterské štúdium 

 

Čl. 8 

Uchádzač o štúdium na magisterskom študijnom programe z inej vysokej školy 

v Slovenskej republike 

 

(1) Uchádzač o štúdium na magisterskom študijnom programe, ktorý získal vysokoškolské 

vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa na inej vysokej škole v Slovenskej 

republike sa musí podrobiť prijímacej skúške nasledovne: 

a. z matematiky (konkrétne ide o matériu predmetov Matematika I, Matematika II, 

Finančná matematika a Štatistika), 

                                                           
5 Čl. 13 ods. 4 vnútorného predpisu č. 20/2017 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 

v znení dodatkov č. 1 až 3. 



 

 

b. z anglického jazyka (konkrétne ide o matériu predmetov Anglický jazyk I, 

Anglický jazyk II a Anglický jazyk III). 

(2) Na prijatie uchádzača z ods. 1 na štúdium na magisterskom stupni štúdia sa vyžaduje 

úspešné absolvovanie prijímacej skúške, t. j. na minimálne 60 percent. 

(3) Ustanovenie ods. 1 sa netýka uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium v externej forme 

štúdia. 

 

Čl. 9 

Uchádzač o štúdium na magisterskom študijnom programe z inej vysokej školy 

v zahraničí, uchádzač o štúdium na magisterskom študijnom programe, ktorý je cudzinec 

 

(1) Uchádzač o štúdium na magisterskom študijnom programe akreditovanom v slovenskom 

jazyku, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa 

na vysokej škole v zahraničí sa musí podrobiť prijímacej skúške nasledovne: 

a. z matematiky (konkrétne ide o matériu predmetov Matematika I, Matematika II, 

Finančná matematika a Štatistika), 

b. z anglického jazyka (konkrétne ide o matériu predmetov Anglický jazyk I, 

Anglický jazyk II a Anglický jazyk III). 

(2) Uchádzač o štúdium na magisterskom študijnom programe akreditovanom v slovenskom 

jazyku, ktorý je zahraničným študentom6 a ktorý získal vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa alebo druhého stupňa na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo vysokej 

škole v zahraničí sa musí podrobiť prijímacej skúške nasledovne: 

a. z matematiky (konkrétne ide o matériu predmetov Matematika I, Matematika II, 

Finančná matematika a Štatistika), 

b. z anglického jazyka (konkrétne ide o matériu predmetov Anglický jazyk I, 

Anglický jazyk II a Anglický jazyk III). 

(3) Na prijatie uchádzačov z ods. 1 a ods. 2 na štúdium na magisterskom stupni štúdia 

sa vyžaduje úspešné absolvovanie prijímacej skúške, t. j. na minimálne 60 percent. 

(4) Ustanovenia ods. 1 a 2 sa netýkajú uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium v externej 

forme štúdia. 

 

Čl. 10 

Postup prenosu a uznania predmetov pri prestupe z inej vysokej školy 

 

(1) Uznávanie absolvovaných predmetov a prenos kreditov pri prestupe z inej vysokej školy 

sa riadi ustanovením čl. 31 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave.7 

(2) Rektor univerzity môže na návrh dekana fakulty udeliť výnimku z uznania maximálnej 

hodnoty kreditov. 

 

Čl. 11 

                                                           
6 Na účely tohto vnútorného predpisu sa za zahraničného študenta považuje občan štátu Európskej únie a občan 

štátu, ktorý je zmluvnými stranami Dohody o európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, ktorý 

neštuduje na UK v slovenskom jazyku a občan, ktorý nie je občanom členského štátu alebo nemá trvalý pobyt 

v členskom štáte. 

7 Čl. 13 ods. 4 vnútorného predpisu č. 20/2017 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 

v znení dodatkov č. 1 až 3. 



 

 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Výkladom jednotlivých ustanovení tejto smernice a jej priebežnou aktualizáciou 

poverujem prodekanku pre legislatívu a akreditácie. 

(2) Ustanoveniami tejto smernice nie sú dotknuté ustanovenia zákona o vysokých školách, 

Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave a ďalších právnych predpisov. 

(3) Tento vnútorný predpis bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu dňa 30. septembra 2019. 

(4) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

v akademickom senáte fakulty. 

 

 

 

 

 

V Bratislave 30. septembra 2019 

 

 

 

 

 

doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

predseda AS FM UK dekan FM UK 

 


