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Podmienky prijímacieho konania 
na Univerzitu Komenského v Bratislave, 

Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu  
formou prestupu z inej vysokej školy 

 
schválené Akademickým senátom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 

fakulty dňa 21.6.2006 

Čl. 1 
Prijímacie konanie formou prestupu z inej vysokej školy sa riadi Štatútom Univerzity 
Komenského (Príloha 3, čl. 8), Štatútom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty a týmito podmienkami. 

Čl. 2 
Prestup študenta inej vysokej školy na Univerzitu Komenského 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 vysokých 
školách“). 

Čl. 3 
Prestup študenta inej vysokej školy alebo inej fakulty na Univerzitu Komenského, 
Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu  (ďalej len „RKCMBF UK“) je 
možný len v tom istom alebo príbuznom študijnom programe. Za rovnaký študijný program 
sa považujú tie študijné programy, ktoré sú akreditované v rámci toho istého študijného 
odboru, a to aj v prípade, že by mali odlišný názov. Za príbuzné študijné programy sa 
považujú tie študijné programy, ktoré sú akreditované v rámci tej istej podskupiny 
študijných odborov a sú uvedené v identifikácii študijného odboru v súlade s § 50 ods. 5 
písm. f) zákona o vysokých školách. Vychádza sa zo Sústavy študijných odborov, 
spravovanej Ministerstvom školstva SR. O povolení prestupu rozhoduje dekan fakulty. 

Čl. 4 
Študent môže požiadať o prijatie na RKCMBF UK formou prestupu výhradne po ukončení 
roku na inej vysokej škole, resp. fakulte. Táto podmienka sa vzťahuje tak na študijné 
programy prvého stupňa (bakalárske), ako aj na študijné programy druhého stupňa 
(magisterské). 

Čl. 5 
Študent žiada o prijatie na RKCMBF UK formou prestupu vždy individuálne podaním 
žiadosti, adresovanej dekanovi fakulty. Žiadosti o prijímacie konanie formou prestupu sa 
podávajú do 31. júla akademického roka.  

Čl. 6 
Žiadosť o prijatie na štúdium formou prestupu obsahuje tieto náležitosti: 

a) Adresu trvalého bydliska a korešpondenčnú adresu žiadateľa (vrátane telefónneho 
čísla a e-mailu) a dátum. 

b) Presný a úplný názov fakulty a vysokej školy, na ktorej žiadateľ absolvoval prvý 
rok svojho štúdia, resp. ktorej je študentom. 
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c) Presný a úplný názov študijného programu, akreditovaného na fakulte. 
d) Presný a úplný názov (spolu s príslušným číslom) študijného odboru, v rámci 

ktorého bol študijný program akreditovaný. 
e) Presný a úplný zoznam všetkých absolvovaných predmetov, spolu s ich 

hodnotením. 
f) Súhlas dekana fakulty vysokej školy, z ktorej študent prestupuje, a vyjadrenie, či 

splnil podmienky na postup do vyššieho ročníka. 
g) Sylaby alebo minimálne informačné listy absolvovaných predmetov. 
h) Originál alebo overenú kópiu rozhodnutia o prijatí na vysokú školu, z ktorej 

prestupuje. 
i) Potvrdenie o štúdiu v danom akademickom roku. 
j) Rodný list, maturitné vysvedčenie, u študentov externej formy sobášny list 

z obecného úradu, krstný list so záznamom o prijatých sviatostiach, odporúčanie 
miestneho farára, životopis – všetky doklady sú originály alebo overené kópie. 

k) Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely prijímacieho konania. 

Čl. 7 
Žiadateľ, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť 
o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, teda 
dekanovi fakulty, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Dekan môže žiadosti 
vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným 
predpisom univerzity alebo fakulty alebo s týmito podmienkami. Inak postúpi žiadosť 
veľkému kancelárovi fakulty. Veľký kancelár fakulty zmení rozhodnutie, ak bolo vydané 
v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty, alebo s týmito 
podmienkami. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Rozhodnutie veľkého 
kancelára 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. 

Čl. 8 
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK. 
 
 
 
Bratislava 21.6.2006 
 
 
 
 

Mgr. Gašpar Fronc                           ThDr. Marian Šuráb, PhD. 
  predseda AS RKCMBF UK                                        dekan RKCMBF UK 


