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Tento predpis je vykonávacím predpisom k čl. 21 Študijného poriadku Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky a upravuje uznávanie splnených predmetov, ako aj prenos 
kreditov a známok študentov študijných predmetov akreditovaných podľa Zákona 131 Z.z. 
O vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). 
 
 
 

Čl. 1. Uznávanie absolvovania predmetov 
 

(1) Študent môže požiadať dekana fakulty o uznanie absolvovania predmetu, ak úspešne 
splnil1 na fakulte, inej fakulte UK alebo inej vysokej škole predmet z rovnakým obsahom.  

(2) Študent môže požiadať o uznanie absolvovania predmetov len na začiatku štúdia2 na 
tlačive, ktoré je prílohou tohto predpisu. K žiadosti priloží potvrdenie o zaplatení príslušného 
poplatku3. 

(3) V tlačive sa k žiadosti vyjadrí garant predmetu, o uznanie absolvovania ktorého študent 
žiada4

                                                

. Garant vo vyjadrení uvedie, či obsah absolvovaného predmetu plne pokrýva obsah 
predmetu, o uznanie absolvovania ktorého študent žiada, alebo nie. Súčasne uvedie svoje 
odporúčanie absolvovanie predmetu uznať alebo neuznať. 

(4) Ak študent splnil predmet, na základe ktorého žiada o uznanie absolvovania predmetu, na 
inej fakulte alebo vysokej škole, k žiadosti doloží sylabus splneného predmetu5. 

(5) Dekan môže uznať absolvovanie predmetu, ak 
a) je súčasťou jeho študijného plánu ako povinný alebo povinne voliteľný predmet; 
b) bol hodnotený známkou A až D; 
c) čas, ktorý uplynul od získania hodnotenia nie je dlhší než päť rokov; 
d) celkový kreditový rozsah predmetov, o uznanie absolvovania ktorých študent 

žiada, nepresiahol 50 kreditov. 
(6) Dekan neuzná absolvovanie predmetu, hoci spĺňa podmienky podľa odst. (5), ak študent 

splnil predmet, na základe ktorého žiada o uznanie, v štúdiu 
a) ktoré riadne skončil6; 
b) na ktoré je zapísaný v čase podania žiadosti, bez ohľadu na to, či sa koná na 

fakulte, inej fakulte alebo inej vysokej škole. 
(7) Rozhodnutie o uznaní/neuznaní absolvovania predmetu sa vyhotoví písomne. Obsahuje 

odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie. Doručuje sa študentovi do 
vlastných rúk7 

(8) V obzvlášť zreteľa hodných prípadoch môže dekan uznať absolvovanie predmetu, ktorý 
by podľa tohto predpisu nemalo byť uznané. 

 

 
1 Čl. 14, odst. (6) Študijného poriadku Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v 
Bratislave, ďalej len “Študijný poriadok”. 
2 Čl. 22, odst. (4) Študijného poriadku. 
3 Smernica rektora UK č. 3-2006 “Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v 
Bratislave v akademickom roku 2006/2007” 
4 Čl. 21, odst. (2) Študijného poriadku. 
5 Čl. 21, odst. (3) Študijného poriadku. 
6 §65 Zákona. 
7 Čl.53a, odst.(3) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len “Štatút UK”). 
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 Čl. 2. Zmena študijného programu, prestupy 
(1) Študentovi, ktorému bola povolená zmena študijného programu v rámci fakulty, sa 

kredity a známy predmetov, ktoré splnil v študijnom programe, z ktorého mu bola povolená 
zmena, prenášajú automaticky. 

(2) Študentovi, ktorému bola povolená zmena študijného programu v rámci univerzity, alebo 
ktorý bol prijatý na fakultu v rámci prestupu, sa kredity a známy predmetov, ktoré splnil na 
fakulte alebo vysokej škole, z ktorej prichádza, mu bola povolená zmena, prenášajú na 
základe výpisu výsledkov štúdia, ktoré mu vyhotoví fakulta alebo škola, z ktorej prichádza8 
a na základe sylabov absolvovaných predmetov9. 

(3) Na uznávanie absolvovaných predmetov podľa ods. 1 a ods. 2 tohto článku sa nevzťahuje 
obmedzenie podľa Čl. 1, ods. 5, písm. d. 

 
 

Čl. 3. Prenos kreditov a známok 
(4) Študentovi, ktorý absolvoval výučbu v rámci ECTS mobility alebo mobility v rámci 

programu typu Socrates sa kredity a známy predmetov, ktoré v rámci mobility splnil na 
prijímajúcej škole prenášajú automaticky10. 

(5) Prenos kreditov a známok sa vykoná na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví 
študentovi prijímajúca vysoká škola na záver jeho štúdia11. 

 
 

 Čl. 4. Odvolacie konanie  
Študent môže do ôsmich dní od dňa, kedy mu bolo rozhodnutie podľa čl. 1, odst. (7) 

doručené, požiadať o preskúmanie rozhodnutia, ktoré má odkladný účinok. Žiadosť 
o preskúmanie sa  podáva dekanovi fakulty. Dekan môže žiadosti vyhovieť a rozhodnutie 
zmeniť alebo zrušiť, inak ho postúpi na rozhodnutie rektorovi12 

                                                

 

 

 

 

 
V Bratislave, 27. júna 2006    doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. 
               dekan FMFI UK 

 

 
8 §7 Vyhlášky MŠ SR č.614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia. 
9 Čl. 21, odst. (3) Študijného poriadku. 
10 Čl. 21, odst. (3) Študijného poriadku. 
11 §7 Vyhlášky MŠ SR č.614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia. 
12 Čl.53a, odst.(4) Štatútu UK 
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Príloha 1. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
 
Meno:……………………………………………………………Rok štúdia:…………………….Odbor/program……………………………... 
Dátum narodenia:……………………………………. Adresa:………………………………………………………………………………….. 
Adresa prechodného bydliska: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov  

 
V zmysle článku 21 Študijného a skúšobného poriadku fakulty žiadam o uznanie týchto absolvovaných predmetov: 

Predmet, ktorý žiadam uznať 
(kód, názov, počet kreditov, 

učiteľ) 

Absolvovaný predmet 
(kód, názov, počet kreditov, učiteľ, 

hodnotenie a dátum hodnotenia) 

Vyjadrenie učiteľa 
(hodiace sa označte, dátum, podpis) 

Rozhodnutie dekana 

   Absolvovaný predmet plne pokrýva obsah predmetu 
 Absolvovaný predmet nepokrýva obsah predmetu  

Odporúčam predmet uznať - neuznať 
Dátum:                          Podpis:    

uznávam 
neuznávam 

 Absolvovaný predmet plne pokrýva obsah predmetu 
 Absolvovaný predmet nepokrýva obsah predmetu  

Odporúčam predmet uznať - neuznať 
Dátum:                          Podpis:    

uznávam 
neuznávam 

 Absolvovaný predmet plne pokrýva obsah predmetu 
 Absolvovaný predmet nepokrýva obsah predmetu  

Odporúčam predmet uznať - neuznať 
Dátum:                          Podpis:    

uznávam 
neuznávam 

 Absolvovaný predmet plne pokrýva obsah predmetu 
 Absolvovaný predmet nepokrýva obsah predmetu  

Odporúčam predmet uznať - neuznať 
Dátum:                          Podpis:    

uznávam 
neuznávam 

 Absolvovaný predmet plne pokrýva obsah predmetu 
 Absolvovaný predmet nepokrýva obsah predmetu  

Odporúčam predmet uznať - neuznať 
Dátum:                          Podpis:    

uznávam 
neuznávam 

 Absolvovaný predmet plne pokrýva obsah predmetu 
 Absolvovaný predmet nepokrýva obsah predmetu  

Odporúčam predmet uznať - neuznať 
Dátum:                          Podpis:    

uznávam 
neuznávam 

  

  

  

  

  

Dátum:           Podpis študenta:    
 
Poznámka: Formulár je určený pre študentov študijných programov akreditovaných podľa zákona č.131/2002 Z.z.. 
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