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Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Táto Smernica je vydaná v súlade so zákonom č. 131/2002 v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia a  v súlade s čl. 27 Študijného poriadku 
Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká 
škola (ďalej len „HUAJA BŠ“), registrovaného  MŠVVaŠ SR dňa 2.6.2011. Smernica o uznaní 
časti štúdia upravuje uznávanie absolvovaných predmetov pri prestupe z inej vysokej školy,  
resp. pri uznaní absolvovanej časti štúdia na inej vysokej škole.  
 
 
 

Článok 2 
Uznanie časti štúdia 

 
1. Študent, ktorý študoval na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí, môže podať 

rektorovi HUAJA BŠ žiadosť o uznanie absolvovanej časti štúdia, ak od ich absolvovania 
neuplynulo viac ako 5 rokov (čl.27, ods.2,  Študijného poriadku HUAJA BŠ).  

2. Žiadosť na predpísanom tlačive študent podáva na študijnom oddelení HUAJA BŠ, 
spolu s predpísanými  povinnými prílohami [čl.27 ods.5 Študijného poriadku HUAJA 
BŠ: a) výpis výsledkov, ktoré vyhotoví a potvrdí študentovi fakulta alebo vysoká škola, 
na ktorej ich získal, b) informačné listy a sylaby predmetov, z ktorých kredity a známky 
získal.] Žiadosť študent podáva najneskôr 10 dní pre zápisom v danom akademickom 
roku.  

3. O uznaní absolvovaných predmetov vydá rektor rozhodnutie najneskôr do 30 
kalendárnych dní od doručenia žiadosti.  

4. Rektor na odporúčanie pedagóga daného predmetu môže uznať absolvovanie  
predmetu, ak čas, ktorý uplynul od získania hodnotenia nie je dlhší ako 5 rokov 
a ďalších usmernení podľa Vyhlášky 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia . 

5. Rektor neuzná absolvovanie predmetu:  
-     ak čas, ktorý uplynul od získania hodnotenia je dlhší ako 5 rokov,  
- ak hodnotenie predmetu bolo hodnotené známkou FX,  

6. Započítanie kreditov je spoplatnené. Výška poplatku je daná v Smernici o školnom 
a poplatkoch spojených so štúdiom.  

7. Študentovi, ktorý absolvoval študijný pobyt v rámci programu ERASMUS, sa kredity a 
známky predmetov, ktoré splnil počas mobility na prijímajúcej škole prenášajú 
automaticky (bez poplatkov). Prenos kreditov a známok sa vykoná  na základe výpisu 
výsledkov štúdia, ktoré študentovi vyhotoví prijímajúca vysoká škola na záver jeho 
štúdia. 
 

                                                              
  

   Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.  
Rektor HUAJA BŠ  

 
 
 


