
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 

Smernica dekana íslo 1/2005 

PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM 
NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FAKULTE TELESNEJ VÝCHOVY 

A ŠPORTU 
FORMOU PRESTUPU Z INEJ VYSOKEJ ŠKOLY 

V zmysle ustanovení l. 8, prílohy štatútu Univerzity Komenského v Bratislave . 3 a v snahe zabezpe enia
jednotného postupu pri nap aní ustanovení zákona . 131/2002 z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ( alej len „zákon“),

vydávam
túto smernicu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu ( alej len „fakulta“) 
na prestup študentov z iných vysokých škôl na fakultu.  

lánok 1 
Základné zásady 

(1) Na základe písomnej žiadosti o prestup študenta z inej vysokej školy alebo fakulty z rovnakého alebo 
príbuzného študijného odboru alebo študijného programu, bude dekan akceptova  podmienky prijatia 
danej školy a študent, ktorý žiada o prestup na fakultu, sa nemusí podrobi  prijímacej skúške.  

(2) Rozhodnú  o tom, i ide o rovnaký alebo o príbuzný študijný odbor alebo študijný program, môže 
posúdením kompatibility študijného programu a syláb predmetov, ktoré študent absolvoval, dekan a to 
na základe posudku garanta študijného programu, o štúdium ktorého sa študent uchádza.  

(3) V prípade nedostato nej kompatibility študijného programu môže dekan, na základe odporú ania
garanta, rozhodnú  o zaradení študenta, žiadajúceho o prestup na fakultu, do nižšieho ro níka alebo roku 
štúdia (v kreditovom systéme), prípadne môže žiados  zamietnu .

lánok 2 
Postup pri vybavovaní žiadosti študenta o prestup 

(1) Žiados  študent adresuje dekanovi fakulty.  

(2) Sú as ou žiadosti je: 

a) vyplnená prihláška na štúdium na vysokej škole,  
b) výpis o vykonaných študijných povinnostiach,  
c) sylaby absolvovaných predmetov alebo kurzov,  
d) potvrdenie o tom, že študent, ktorý žiada o prestup na fakultu, na vysokej škole z ktorej o prestup 

žiada štúdium nezanechal, neprerušil alebo nebol zo štúdia vylú ený,
e) doklad o úspešnom ukon ení ro níka štúdia (v kreditovom systéme roku štúdia), 
f) potvrdenie telovýchovného lekára o spôsobilosti študova  na fakulte.

(3) V prípade prestupu študenta zo zahrani nej vysokej školy sa postupuje pod a ustanovení § 106 zákona.  

(4) Rozhodnutie dekana o neprijatí má písomnú formu s pou ením, že študent sa môže vo i tomuto 
rozhodnutiu odvola  rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave a to do ôsmich dní od jeho 
doru enia. Kladné rozhodnutie dekan postúpi okrem študenta aj rektorovi Univerzity Komenského 
v Bratislave.

lánok 3 
Závere né ustanovenie 

Táto smernica nadobúda platnos  a ú innos  d om jej schválenia v Akademickom senáte fakulty.  

V Bratislave, d a 6. októbra 2005  

Doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD. 
 dekan FTVŠ UK  


