
   
 

 
 
 
 
 

 
 

Smernica č. 7/2013 
 
 
 

rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  
o zmene študijného programu študenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táto smernica určuje postup pri zmene študijného programu v rámci fakúlt SZU, 
pri zmene študijného programu z inej vysokej školy. Ďalej určuje postup pri zmene 
fakulty v rámci štúdia toho istého študijného programu  
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava 2013 



 
Článok I. 

Zmena študijného programu študenta z inej vysokej školy 
 
1. Študent môže písomne požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho 

istého študijného odboru. O povolení zmeny rozhoduje dekan so súhlasom 
rektora. 

2. Zmena študijného programu sa uskutočňuje formou prijímacieho konania 
v zmysle § 58 zákona o vysokých školách. 

3. Podmienky prijímacieho konania pri zmene študijného programu sa nemôžu líšiť 
od podmienok prijímacieho konania na štúdium, ktoré boli povinní splniť 
uchádzači zo stredných škôl. 

4. K žiadosti o zmenu študijného programu priloží žiadateľ výpis výsledkov štúdia 
z doteraz absolvovaného štúdia a sylabus predmetov, ktoré študent absolvoval. 

5. Študent môže požiadať o zmenu študijného programu po úspešnom ukončení 
prvého ročníka štúdia. Zmena študijného programu po druhom roku štúdia nie je 
možná.  

6. Dekan, po posúdení výučby absolvovanej na inej VŠ, zaradí študenta 
do príslušného ročníka štúdia a nariadi mu absolvovanie rozdielových 
predmetov a vykonanie skúšok, zároveň mu určí termín, dokedy musí 
rozdielovú výučbu a skúšky absolvovať. 

 
 

Článok II.  
Zmena študijného programu v rámci SZU 

 
1. Študent môže písomne požiadať dekana fakulty o zmenu študijného programu 

len v rámci toho istého študijného odboru. 
2. Podmienkou zmeny je súhlas oboch dekanov. Súhlas rektora si vyžiada ten 

dekan fakulty, na ktorej bude študovať študent po zmene. 
3. Študent je povinný na úspešné skončenie štúdia splniť podmienky stanovené 

v študijnom programe, ktorý študuje po zmene. 
4. Študent môže požiadať o zmenu študijného programu v rámci SZU po 

úspešnom ukončení prvého ročníka štúdia, najneskôr do začiatku druhého roku 
štúdia, t.j. do 1. septembra.    

5. Dekan, po posúdení výučby absolvovanej na inej fakulte SZU, zaradí študenta 
do príslušného ročníka štúdia a nariadi mu absolvovanie rozdielových 
predmetov a vykonanie skúšok, zároveň mu určí termín, dokedy musí 
rozdielovú výučbu a skúšky absolvovať. 

 
 

Článok III.  
Prestup - zmena fakulty (v rámci SZU alebo inej VŠ)  

v rámci toho istého študijného programu 
 
1. Študent môže písomne požiadať dekana fakulty o prestup na ten istý študijný 

program v rámci SZU alebo z inej VŠ. 



2. Podmienkou zmeny je súhlas oboch dekanov. 
3. Študent je povinný na úspešné skončenie štúdia splniť podmienky stanovené 

v študijnom programe fakulty, na ktorej pokračuje v štúdiu. 
4. Študent môže požiadať o zmenu štúdia na fakulte v rámci SZU po úspešnom 

ukončení prvého ročníka štúdia, najneskôr do začiatku druhého roku štúdia, t.j. 
do 1. septembra.    

5. Dekan, po posúdení výučby absolvovanej na inej fakulte SZU alebo na inej VŠ, 
zaradí študenta do príslušného ročníka štúdia a nariadi mu absolvovanie 
rozdielových predmetov a vykonanie  skúšok, zároveň mu určí termín, dokedy 
musí rozdielovú výučbu a skúšky absolvovať. 

6. K žiadosti o zmenu fakulty priloží žiadateľ výpis výsledkov štúdia z doteraz 
absolvovaného štúdia a sylabus predmetov, ktoré študent absolvoval. 

 
 

Článok IV.  
Štúdium študentov v cudzom jazyku 

 
1. Článok I. a II. sa vzťahuje na študentov študujúcich v cudzom jazyku primerane. 
2. Článok III. sa rieši osobitným predpisom. 
 

 
 
Smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
 
Bratislava 1. 12. 2013 
 
 
 

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 
rektor 
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