
Prijatie uchádzačov prestupom z inej vysokej školy1 
 
1) Dekan JLF UK môže za podmienok určených v tomto vnútornom predpise prijať a povoliť 
zápis študentovi, ktorý študuje v študijnom programe príslušného stupňa v rovnakom 
študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole, ak o to písomne 
požiada (ďalej len „prestup“).  
 
2) Prestup sa uskutočňuje formou prijímacieho konania v zmysle § 58 zákona o vysokých 
školách. 
 
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. 
 
4) Podmienky prestupu sú predloženie úradných dokladov o výsledkoch doterajšieho štúdia, 
predloženie sylabov predmetov, ktoré študent ukončil skúškou, zaslanie žiadosti o prestup, 
vyplnenej novej prihlášky na štúdium a dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 
podľa študijného programu a súhlasu dekana fakulty, z ktorej študent prestupuje, a to do 31. 
augusta 2023. 
 
5) O žiadosti študenta o prestup na JLF UK rozhoduje dekan. V prípade predloženia 
nekompletných materiálov dekan vyzve študenta, aby v primeranej lehote žiadosť doplnil. 
V prípade, že študent požadované materiály v takto určenom termíne nedodá, dekan žiadosť 
o prestup na JLF UK zamietne. Dekan fakulty môže žiadosť študenta o prestup zamietnuť aj 
z kapacitných dôvodov. 
 

6) Na uznávanie absolvovaných predmetov pri prestupe sa vzťahuje Študijný poriadok JLF UK 
(Vnútorný predpis č. 13/2020, čl. 18). Dekan môže študentovi určiť povinnosť do stanoveného 
termínu absolvovať diferenčnú výučbu a vykonať skúšky určené študijným programom JLF 
UK, ktoré študent nevykonal aj mimo schváleného harmonogramu akademického roka. 

 

7) Na JLF UK nemôže byť prijatý prestupom študent z inej vysokej školy, ktorý na tejto 
nevykonal všetky predpísané študijné povinnosti, resp. bol zo štúdia vylúčený alebo mu bolo 
z akýchkoľvek dôvodov štúdium ukončené. Študent si nemôže pri prestupe z inej vysokej 
školy zapísať predmety odporučeného študijného plánu pre ten rok štúdia, v ktorom študoval 
pred prestupom na predchádzajúcej vysokej škole. 

 
8) Zmena študijného programu v rámci UK sa neuskutočňuje formou prijímacieho konania a 
upravuje ho Študijný poriadok JLF UK (Vnútorný predpis č. 13/2020, čl. 17).   
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