
ZÁSADY  UZNÁVANIA  ŠTÚDIA  ŠTUDENTOV 

OBCHODNEJ  FAKULTY  EKONOMICKEJ  UNIVERZITY   

V  ZAHRANIČÍ 
 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo v nadväznosti na Zákon č. 131/2002  Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlášku č. 238/2005 Z. z. o postupe o uznávaní 

dokladov o vzdelaní.  

 

Rámcové podmienky nostrifikácie dokladov o štúdiu 

na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave 

a. Na základe uvedenej vyhlášky môže Obchodná fakulta nostrifikovať doklady o štúdiu, ktoré 

(úplne alebo čiastočne) zodpovedajú štúdiu rovnakého alebo podobného študijného odboru, 

aký prezentuje Obchodná fakulta. 

Vzdelávacie programy Európskej únie, pobyty SAIA MŠ SR, bilaterálne dohody, 

vzdelávacie programy organizované Ekonomickou univerzitou v Bratislave 

a univerzitami v Európskej únii 

b. V rámci európskej integrácie a zapojenia sa Ekonomickej univerzity v Bratislave a 

Obchodnej fakulty do európskych vzdelávacích programov, ktoré sú integrálnou súčasťou 

výučby na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Obchodná fakulta zaručuje 

prostredníctvom nostrifikácie prodekana pre zahraničné vzťahy, že študijný pobyt v 

zahraničí (vrátane vykonaných skúšok alebo iných foriem hodnotenia) bude uznaný a 

nahradí porovnateľné obdobie štúdia (vrátane vykonaných skúšok alebo iných foriem 

hodnotenia) na Ekonomickej univerzite v Bratislave en bloc za predpokladu splnenia 

podmienky získania 30 ECTS (European Credit Transfer System) kreditov alebo 

ekvivalentného počtu vykonaných skúšok počas študijného pobytu v zahraničí v porovnaní 

s počtom predpísaných skúšok a zápočtov v relevantnom semestri na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave (s garantovaným uznaním zápočtu z výberového predmetu 

v príslušnom semestri), hoci obsah štúdia môže byť aj odlišný, pokiaľ je študent vyslaný v 

rámci programov SOCRATES/ERASMUS, CEEPUS a ďalších programov Európskej únie, 

v rámci pobytov SAIA MŠ SR, bilaterálnych dohôd, vzdelávacích programov 

organizovaných Ekonomickou univerzitou v Bratislave, univerzitami v Európskej únii a 

podobne. 

Prodekan pre zahraničné vzťahy schvaľuje študentovi pred vycestovaním na študijný pobyt 

v zahraničí študijný plán realizovaný v zahraničí, ako aj podmienky, na základe ktorých mu 

bude študijný pobyt v zahraničí uznaný a nahradí porovnateľné obdobie štúdia (vrátane 

vykonaných skúšok alebo iných foriem hodnotenia) na Obchodnej fakulte, ako aj prípadné 

priebežné zmeny pôvodne schváleného študijného plánu na zahraničnej vysokej škole počas 

študijného pobytu v zahraničí. V prípade, že súčasťou programu je odborná stáž, prodekan 

pre zahraničné vzťahy uzná neúčasť študenta na seminároch v príslušnom semestri a udelí 

z nich zápočet. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na zápočet z diplomového seminára 

a záverečnej práce, absenciu na ktorých nie je možné uznať. Študent si vopred musí 

dohodnúť s príslušným učiteľom podmienky absolvovania skúšky a je povinný absolvovať 

diplomový seminár, resp. konzultovať záverečnú prácu s príslušným vedúcim práce, počas 



trvania študijného pobytu v zahraničí korešpondenčnou formou. Obdobie štúdia kratšie ako 

semester bude takisto plne uznané a nahradí neprítomnosť študenta počas porovnateľného 

obdobia štúdia na Obchodnej fakulte, pokiaľ bol študent vyslaný v rámci podmienok 

uvedených v bode b).  

Ostatné ekvivalentné, príp. neekvivalentné, 

študijné programy realizované v zahraničí 

c. V prípade, že študent chce absolvovať študijný pobyt mimo programov uvedených v bode 

b), študent je povinný predložiť potvrdenie zo Strediska pre ekvivalenciu dokladov o 

vzdelaní, že štúdium na zahraničnej vysokej škole je ekvivalentné vysokoškolskému štúdiu 

v SR. V prípade ekvivalentnosti štúdia prodekan pre zahraničné vzťahy schvaľuje 

študentovi pred vycestovaním na študijný pobyt v zahraničí študijný plán realizovaný v 

zahraničí, ako aj podmienky, na základe ktorých mu bude študijný pobyt v zahraničí uznaný 

a nahradí porovnateľné obdobie štúdia (vrátane vykonaných skúšok alebo iných foriem 

hodnotenia) na Obchodnej fakulte, ako aj prípadné priebežné zmeny pôvodne schváleného 

študijného plánu na zahraničnej vysokej škole počas študijného pobytu v zahraničí.  V 

prípade, že súčasťou programu je odborná stáž, prodekan pre zahraničné vzťahy uzná 

neúčasť študenta na seminároch v príslušnom semestri a udelí z nich zápočet. Uvedené 

ustanovenia sa nevzťahujú na zápočet z diplomového seminára a záverečnej práce, absenciu 

na ktorých nie je možné uznať. Študent si vopred musí dohodnúť s príslušným učiteľom 

podmienky absolvovania skúšky a je povinný absolvovať diplomový seminár, resp. 

konzultovať záverečnú prácu s príslušným vedúcim práce, počas trvania študijného pobytu 

v zahraničí korešpondenčnou formou. V prípade neekvivalentnosti môže študent požiadať 

len o prerušenie štúdia. Fakulta však mieni maximálne podporovať štúdium v zahraničí a v 

prípade jednoznačnosti dokladov o štúdiu ich urýchlene nostrifikovať.  

Uvoľnenie zo štúdia 

d. Na študenta, ktorý študuje v zahraničí v rámci aktivít uvedených v bode b) sa vzťahujú 

ustanovenia článku 9 Študijného a skúšobného poriadku vysokoškolského štúdia 

Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pre kreditový systém štúdia, resp. 

článku 11 Študijného poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave (pre študentov 

prijatých od 1. 9. 2005). Doklad o uvoľnení zo štúdia musí obsahovať okrem iného tiež 

názov programu, resp. bilaterálnej dohody, na základe ktorého sa uvoľnenie povoľuje a 

dĺžka uvoľnenia zo štúdia s presným časovým vymedzením.  

e. Študijné oddelenie upovedomí o rozhodnutí o uvoľnení zo štúdia všetky pracoviská 

Obchodnej fakulty, a to na začiatku uvoľnenia.  

f. Ďalšie príslušné pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave je povinný oboznámiť s 

rozhodnutím o uvoľnení zo štúdia príslušný študent, a to na začiatku uvoľnenia. 

 

Nostrifikácia dokladov o vzdelaní a výsledkov štúdia 

na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave 

g. Študentom, ktorí vykonali skúšku na niektorej vysokej škole v zahraničí, môže byť na 

základe ich žiadosti podanej najneskôr do 30 dní po návrate zo štúdia v zahraničí vykonaná 

nostrifikácia skúšok a priznaný príslušný počet kreditov. O nostrifikáciu skúšok možno 

http://www.uips.sk/kontakt/obsah.html


žiadať za predmety, ktoré má študent podľa riadneho študijného plánu absolvovať v tom 

roku, v ktorom sa súbežne realizuje zahraničný študijný pobyt. 

h. Doklady o vzdelaní a výsledky štúdia nostrifikuje Obchodná fakulta na základe písomnej 

žiadosti študenta. K žiadosti o nostrifikáciu študent pripojí overené kópie:  

 výkazu o štúdiu alebo iných dokladov o vykonaných skúškach v zahraničí 

potvrdených zahraničnou vysokou školou,  

 sylabov predmetov, o ktorých nostrifikáciu žiada, v anglickom jazyku alebo 

v slovenskom jazyku, príp. po dohode s prodekanom pre zahraničné vzťahy v 

inom cudzom jazyku 

 a kópiu študijného plánu (vrátane jeho prípadných zmien) schváleného 

prodekanom pre zahraničné vzťahy. 

i. O nostrifikácii má Obchodná fakulta právo rozhodnúť do 30 dní od doručenia žiadosti 

o nostrifikáciu vrátane všetkých príloh. V prípade súhlasu vydá fakulta nostrifikačnú 

doložku (podľa prílohy). Súhlas s nostrifikáciou je podmienený podobnosťou sylabov 

nostrifikovaných predmetov.  

j. Evidencia nostrifikačných doložiek je vedená súbežne na študijnom oddelení i na Referáte 

pre zahraničné vzťahy OF. Doklady a agenda, na základe ktorej sa nostrifikácia 

uskutočňuje, sa uchovávajú na študijnom oddelení.  

k. V prípade, že študent žiada len o potvrdenie absolvovania štúdia v zahraničí (bez 

nostrifikácie s hodnotením), je povinný predložiť prodekanovi pre zahraničné vzťahy po 

ukončení tohto štúdia overenú kópiu:  

 potvrdenia zahraničnej vysokej školy o dĺžke trvania štúdia v zahraničí.  

l. Prodekan pre zahraničné vzťahy vydá takému študentovi po ukončení štúdia v zahraničí 

potvrdenie o absolvovaní tohto štúdia, ktorým sa študent preukáže príslušnému učiteľovi. 

m. Študentovi, ktorého študijný priemer za desať semestrov štúdia korešponduje s kritériami 

prospechu s vyznamenaním, Obchodná fakulta umožní absolvovať najviac dve skúšky 

nostrifikované s hodnotením „dobre“, resp. ekvivalentným hodnotením podľa ECTS 

klasifikačnej stupnice, z predmetov, ktoré podľa príslušnej nostrifikačnej doložky 

zodpovedajú predmetom absolvovaným v zahraničí s hodnotením „dobre“, resp. 

ekvivalentným hodnotením podľa ECTS klasifikačnej stupnice. 

Uvedený materiál je záväzný pre všetkých učiteľov, ktorí zabezpečujú výučbu na Obchodnej 

fakulte, ako aj pre študentov Obchodnej fakulty dňom jeho schválenia v Akademickom senáte 

Obchodnej fakulty. 

Prerokovalo a schválilo Kolégium dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity 

v Bratislave dňa 16. apríla 2007. 

 

Prerokoval a schválil Akademický senát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity 

v Bratislave dňa 15. mája 2007. 

 

prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc., v. r. – dekan Obchodnej fakulty 

 

doc. Ing. Alica Lacková, CSc., v. r. – predsedníčka Akademického senátu Obchodnej fakulty 

 

 

 

 

 
 


