
Zápis č. 5/2022 
z online schôdze Akreditačnej rady FTVŠ UK dňa 06.07.2022 
Prítomní: doc. Kutlík, prof. Laczo, doc. Medeková, Dr. Argajová, Mgr. Smoliga 
Ospravedlnení: Ing. Siekel, Dr. Žiška, Dr. Cacek 
Prizvaní: dekan fakulty prof. Vanderka (bez možnosti hlasovať), prod. Seman (bez možnosti hlasovať) 
Program: 

1. Rušenie študijných programov FTVŠ UK. 
2. Rôzne. 

 
K bodu 1 
V súlade s čl. 35, ods. 4 Vnútorného predpisu č. 23/2021, Vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania UK cv Bratislave, predkladá dekan FTVŠ UK prof. M. Vanderka, PhD., 
Akreditačnej rade FTVŠ UK návrh na zrušenie študijných programov FTVŠ UK uvedených v tabuľkách 
v prílohe 1 tohto zápisu po stupňoch štúdia.  
Poznámka: V registri študijných programov v portáli vysokých škôl eviduje FTVŠ UK k 28.06.2022: 

- 14 štandardných študijných programov a 1 učiteľský študijný program 1. stupňa štúdia (spolu 
15 študijných programov), 

- 12 štandardných študijných programov a 1 učiteľský študijný program 2. stupňa štúdia (spolu 
13 študijných programov) 

- 15 štandardných študijných programov a 0 učiteľských študijných programov 3. stupňa štúdia 
(spolu 15 študijných programov). 

Návrhy na zrušenie študijných programov FTVŠ UK, podľa jednotlivých stupňov štúdia, sú v prílohe 1 
tohto zápisu. 
 
V diskusii sa Dr. Argajová spýtala, či FTVŠ UK uvažuje v budúcnosti o akreditovaní študijných 
programov 1. a 2. stupňa v externej forme štúdia. Dekan fakulty odpovedal, že niektoré športové 
zväzy o toto prejavujú záujem a FTVŠ UK, aj vzhľadom na zmenu zákona (externé štúdium je 3-ročné), 
o tejto možnosti v budúcnosti uvažuje pre študijný program trénerstvo.  

V diskusii sa ďalej Dr. Argajová spýtala na rušenie študijných programov 1. a 2. stupňa, ktoré 
má FTVŠ UK akreditované v anglickom jazyku poskytovania. Dekan fakulty odpovedal, že študijné 
programy v anglickom jazyku poskytovania sú – vzhľadom na internacionalizáciu štúdia – potrebné, 
ale ich napĺňanie vo vzťahu k vyučujúcim, ktorí adekvátne anglický jazyk ovládajú, je problematické. 
Výnimka je 3. stupeň štúdia, kde má FTVŠ UK akreditované 4 študijné programy, z toho 2 v anglickom 
jazyku poskytovania. 

Dr. Argajová, vzhľadom na to, že je z externého prostredia, sa dopytovala na problematiku 
tvorivej činnosti zodpovedných a zabezpečujúcich osôb, na čo jej dekan fakulty odpovedal. 
 
Predseda Akreditačnej rady FTVŠ UK doc. Kutlík dal en bloc hlasovať o zrušení študijných programov 
FTVŠ UK podľa návrhu v prílohe 1 tohto zápisu. 
Z piatich prítomných na tejto schôdzi hlasovalo 5 za zrušenie študijných programov FTVŠ UK podľa 
prílohy 1 tohto zápisu. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Na základe výsledkov 
hlasovania oznámi FTVŠ UK rektorátu UK, ktoré študijné programy treba zrušiť aj s dátumami ich 
zrušenia. 
 
K bodu 2 
Dekan fakulty informoval i záveroch zasadania Akreditačnej rady UK vo vzťahu k schvaľovaniu 
navrhovaných úprav študijných programov FTVŠ UK. 
 
Zapísal: doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD. 
 

doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD.   
predseda Akreditačnej rady FTVŠ UK  



Príloha č. 1 
Návrh na zrušenie študijných programov FTVŠ UK 

 
Bakalársky stupeň štúdia (1. stupeň) – návrh na zrušenie študijných programov 

Č. 
Názov študijného programu 
(študijný odbor) 

Kód Forma Jazyk Dôvod zrušenia 
Dátum 
zrušenia 

Pokračovanie neskončených 
študentov 

1 Kondičné trénerstvo 
(vedy o športe) 

105431 Externá Anglický Študijný program nikdy neponúkaný, 
bez študentov 

Ihneď - 

2 Kondičné trénerstvo 
(vedy o športe) 

105432 Externá Slovenský Kvalifikácia kondičný tréner môže byť 
súčasť štúdia študijného programu 
trénerstvo so športovou 
špecializáciou kondičný tréner; 
nedostatok zodpovedných 
a zabezpečujúcich osôb 
s adekvátnymi výstupmi tvorivej 
činnosti 

31.08.2022 Poslední 2 študenti skončia 
k 31.08.2022, neskončení študenti 
nebudú 

3 Kondičné trénerstvo 
(vedy o športe) 

105433 Denná Anglický Študijný program nikdy neponúkaný, 
bez študentov 

Ihneď - 

4 Kondičné trénerstvo 
(vedy o športe) 

105434 Denná Slovenský Kvalifikácia kondičný tréner môže byť 
súčasť štúdia študijného programu 
trénerstvo so športovou 
špecializáciou kondičný tréner; 
nedostatok zodpovedných 
a zabezpečujúcich osôb 
s adekvátnymi výstupmi tvorivej 
činnosti 

31.08.2022 113 študentov 1. a 2. roku štúdia 
a prípadne ostatní, ktorí by 
neskončili k 31.08.2022 (vrátane 
prípadných prerušených), budú od 
01.09.2022 preradení na študijný 
program trénerstvo so športovou 
špecializáciou kondičný tréner 

5 Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 
(vedy o športe) 
(učiteľstvo a pedagogické vedy) 

105436 Denná Slovenský Kvalifikácia kondičný tréner môže byť 
súčasť štúdia študijného programu 
trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy so športovou špecializáciou 
kondičný tréner; nedostatok 
zodpovedných a zabezpečujúcich 
osôb s adekvátnymi výstupmi tvorivej 
činnosti 

31.08.2022 115 študentov 1. a 2. roku štúdia 
a prípadne ostatní, ktorí by 
neskončili k 31.08.2022 (vrátane 
prípadných prerušených), budú od 
01.09.2022 preradení na študijný 
program trénerstvo a učiteľstvo 
telesnej výchovy so športovou 
špecializáciou kondičný tréner 

6 Šport pre zdravie 
(vedy o športe) 

105419 Denná Anglický Študijný program nikdy neponúkaný, 
bez študentov 

Ihneď - 

7 Šport pre zdravie 
(vedy o športe) 

105420 Denná Slovenský Kvalifikácia tréner športu pre všetkých 
môže byť súčasť štúdia študijného 
programu trénerstvo so športovou 
špecializáciou šport pre všetkých; 
nedostatok zodpovedných 
a zabezpečujúcich osôb 

31.08.2022 26 študentov 1. a 2. roku štúdia 
a prípadne ostatní, ktorí by 
neskončili k 31.08.2022 (vrátane 
prípadných prerušených), budú od 
01.09.2022 preradení na študijný 
program trénerstvo so športovou 
špecializáciou šport pre všetkých 



s adekvátnymi výstupmi tvorivej 
činnosti 

8 Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 
(vedy o športe) 
(učiteľstvo a pedagogické vedy) 

105422 Denná Slovenský Kvalifikácia tréner športu pre všetkých 
môže byť súčasť štúdia študijného 
programu trénerstvo a učiteľstvo 
telesnej výchovy so športovou 
špecializáciou šport pre všetkých; 
nedostatok zodpovedných 
a zabezpečujúcich osôb 
s adekvátnymi výstupmi tvorivej 
činnosti 

31.08.2022 26 študentov 1. a 2. roku štúdia 
a prípadne ostatní, ktorí by 
neskončili k 31.08.2022 (vrátane 
prípadných prerušených), budú od 
01.09.2022 preradení na študijný 
program trénerstvo a učiteľstvo 
telesnej výchovy so športovou 
špecializáciou šport pre všetkých 

9 Trénerstvo 
(vedy o športe) 

106086 Denná Anglický Študijný program nikdy neponúkaný, 
bez študentov 

Ihneď - 

10 Trénerstvo 
(vedy o športe) 

105425 Externá Anglický Študijný program nikdy neponúkaný, 
bez študentov 

Ihneď - 

11 Trénerstvo 
(vedy o športe) 

105426 Externá Slovenský Nízky záujem uchádzačov o externú 
formu štúdia. V budúcnosti, 
v závislosti od rozhodnutia 
príslušných fakultných orgánov, 
možno FTVŠ UK pristúpi k obnoveniu 
tohto študijného programu 

31.08.2022 Posledný 1 študent skončí 
k 31.08.2022, neskončení študenti 
nebudú 

 
Záver k rušeniu bakalárskych študijných programov:  

1. Z 15 študijných programov v registri študijných programov v portáli vysokých škôl ruší FTVŠ UK 11 štandardných študijných programov a 0 učiteľských študijných programov.  
2. Nerušia sa nasledovné 4 študijné programy: 

Č. Názov študijného programu (študijný odbor) Kód Forma Jazyk 
Študijný 
program 

1 Športový manažment 
(vedy o športe) 
(ekonómia a manažment) 

17506 Denná  Slovenský Štandardný 

2 Trénerstvo 
(vedy o športe) 

17502 Denná Slovenský Štandardný 

3 Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 
(vedy o športe) 
(učiteľstvo a pedagogické vedy) 

3899 Denná Slovenský Štandardný 

4 Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii 
(učiteľstvo a pedagogické vedy) 

23698 Denná Slovenský Učiteľský  

  



Magisterský stupeň štúdia (2. stupeň) – návrh na zrušenie študijných programov 

Č. 
Názov študijného programu 
(študijný odbor) 

Kód Forma Jazyk Dôvod zrušenia 
Dátum 
zrušenia 

Pokračovanie neskončených 
študentov 

1 Kondičné trénerstvo 
(vedy o športe) 

105409 Externá Anglický Študijný program nikdy 
neponúkaný, bez študentov 

Ihneď - 

2 Kondičné trénerstvo 
(vedy o športe) 

105410 Externá Slovenský Študijný program nikdy 
neponúkaný, bez študentov 

Ihneď - 

3 Kondičné trénerstvo 
(vedy o športe) 

105412 Denná Slovenský Kvalifikácia kondičný tréner môže 
byť súčasť štúdia študijného 
programu trénerstvo so športovou 
špecializáciou kondičný tréner; 
nedostatok zodpovedných 
a zabezpečujúcich osôb 
s adekvátnymi výstupmi tvorivej 
činnosti 

31.08.2022 21 študentov 1. roku štúdia 
a prípadne ostatní, ktorí by 
neskončili k 31.08.2022 (vrátane 
prípadných prerušených), budú od 
01.09.2022 preradení na študijný 
program trénerstvo so športovou 
špecializáciou kondičný tréner 

4 Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 
(vedy o športe) 
(učiteľstvo a pedagogické vedy) 

105414 Denná Slovenský Kvalifikácia kondičný tréner môže 
byť súčasť štúdia študijného 
programu trénerstvo a učiteľstvo 
telesnej výchovy so športovou 
špecializáciou kondičný tréner; 
nedostatok zodpovedných 
a zabezpečujúcich osôb 
s adekvátnymi výstupmi tvorivej 
činnosti 

31.08.2022 19 študentov 1. roku štúdia 
a prípadne ostatní, ktorí by 
neskončili k 31.08.2022 (vrátane 
prípadných prerušených), budú od 
01.09.2022 preradení na študijný 
program trénerstvo a učiteľstvo 
telesnej výchovy so športovou 
špecializáciou kondičný tréner 

5 Organizácia a riadenie športu 
(vedy o športe) 

105405 Externá Anglický Študijný program nikdy 
neponúkaný, bez študentov 

Ihneď - 

6 Organizácia a riadenie športu 
(vedy o športe) 

105406 Externá Slovenský Nízky záujem uchádzačov 
o externú formu štúdia, bez 
študentov 

Ihneď - 

7 Šport pre zdravie 
(vedy o športe) 

105396 Denná Slovenský Kvalifikácia tréner športu pre 
všetkých môže byť súčasť štúdia 
študijného programu trénerstvo so 
športovou špecializáciou šport pre 
všetkých; nedostatok 
zodpovedných a zabezpečujúcich 
osôb s adekvátnymi výstupmi 
tvorivej činnosti 

31.08.2022 12 študentov 1. roku štúdia 
a prípadne ostatní, ktorí by 
neskončili k 31.08.2022 (vrátane 
prípadných prerušených), budú od 
01.09.2022 preradení na študijný 
program trénerstvo so športovou 
špecializáciou šport pre všetkých 

8 Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 
(vedy o športe) 
(učiteľstvo a pedagogické vedy) 

105398 Denná Slovenský Kvalifikácia tréner športu pre 
všetkých môže byť súčasť štúdia 
študijného programu trénerstvo 
a učiteľstvo telesnej výchovy so 
športovou špecializáciou šport pre 
9všetkých; nedostatok 

31.08.2022 10 študentov 1. roku štúdia 
a prípadne ostatní, ktorí by 
neskončili k 31.08.2022 (vrátane 
prípadných prerušených), budú od 
01.09.2022 preradení na študijný 



zodpovedných a zabezpečujúcich 
osôb s adekvátnymi výstupmi 
tvorivej činnosti 

program trénerstvo so športovou 
špecializáciou šport pre všetkých 

9 Trénerstvo 
(vedy o športe) 

106082 Denná Anglický Študijný program nikdy 
neponúkaný, bez študentov 

Ihneď - 

 
 
Záver k rušeniu magisterských študijných programov:  

1. Z 13 študijných programov v registri študijných programov v portáli vysokých škôl ruší FTVŠ UK 9 štandardných študijných programov a 0 učiteľských študijných programov.  
2. Nerušia sa nasledovné 4 študijné programy: 

Č. Názov študijného programu (študijný odbor) Kód Forma Jazyk 
Študijný 
program 

1 Organizácia a riadenie športu 
(vedy o športe) 

105408 Denná  Slovenský Štandardný 

2 Trénerstvo 
(vedy o športe) 

17495 Denná Slovenský Štandardný 

3 Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 
(vedy o športe) 
(učiteľstvo a pedagogické vedy) 

3901 Denná Slovenský Štandardný 

4 Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii 
(učiteľstvo a pedagogické vedy) 

100460 Denná Slovenský Učiteľský  

 
  



 
 

Doktorandský stupeň štúdia (3. stupeň) – návrh na zrušenie študijných programov 

Č. Názov študijného programu Kód Forma Jazyk Dôvod zrušenia 
Dátum 
zrušenia 

Pokračovanie neskončených 
študentov 

1 Športová edukológia 
(vedy o športe) 

12638 Denná Slovenský Akreditácia nového študijného 
programu vedy o športe; 
nedostatok zodpovedných 
a zabezpečujúcich osôb 
s adekvátnymi výstupmi tvorivej 
činnosti 

31.08.2022 9 študentov 1. a 2. roku štúdia  
bude od 01.09.2022 preradených 
na študijný program vedy o športe 

2 Športová edukológia 
(vedy o športe) 

106080 Denná Anglický Študijný program nikdy 
neponúkaný, bez študentov 

Ihneď - 

3 Športová edukológia 
(vedy o športe) 

105391 Externá Anglický Študijný program nikdy 
neponúkaný, bez študentov 

Ihneď - 

4 Športová edukológia 
(vedy o športe) 

105392 Externá Slovenský Akreditácia nového študijného 
programu vedy o športe; 
nedostatok zodpovedných 
a zabezpečujúcich osôb 
s adekvátnymi výstupmi tvorivej 
činnosti 

31.08.2022 2 študenti 1. a 2. roku štúdia (a 1 
prerušená v 3. roku štúdia) budú 
od 01.09.2022 preradení na 
študijný program vedy o športe 

5 Športová humanistika  
(vedy o športe) 

12634 Denná Slovenský Akreditácia pozastavená od 
02.07.2019; študijný program je 
bez študentov 

Ihneď - 

6 Športová humanistika  
(vedy o športe) 

105387 Externá Anglický Študijný program nikdy 
neponúkaný, bez študentov 

Ihneď - 

7 Športová humanistika  
(vedy o športe) 

105388 Externá Slovenský Študijný program dlhšie 
neponúkaný,, bez študentov 

Ihneď - 

8 Športová kinantropológia 
(vedy o športe) 

12636 Denná Slovenský Akreditácia nového študijného 
programu vedy o športe; 
nedostatok zodpovedných 
a zabezpečujúcich osôb 
s adekvátnymi výstupmi tvorivej 
činnosti 

31.08.2022 9 študentov 1. a 2. roku štúdia  
bude od 01.09.2022 preradených 
na študijný program vedy o športe 

9 Športová kinantropológia 
(vedy o športe) 

106078 Denná Anglický Študijný program nikdy 
neponúkaný, bez študentov 

Ihneď - 

10 Športová kinantropológia 
(vedy o športe) 

105383 Externá Anglický Študijný program nikdy 
neponúkaný, bez študentov 

Ihneď - 

11 Športová kinantropológia 
(vedy o športe) 

105384 Externá Slovenský Akreditácia nového študijného 
programu vedy o športe; 
nedostatok zodpovedných 
a zabezpečujúcich osôb 

Ihneď - 



s adekvátnymi výstupmi tvorivej 
činnosti, aktuálne bez študentov 

 
Záver k rušeniu doktorandských študijných programov:  

1. Z 15 študijných programov v registri študijných programov v portáli vysokých škôl ruší FTVŠ UK 11 štandardných študijných programov a 0 učiteľských študijných programov.  
2. Nerušia sa nasledovné 4 študijné programy: 

Č. Názov študijného programu (študijný odbor) Kód Forma Jazyk 
Študijný 
program 

1 Vedy o športe 
(vedy o športe) 

184507 Externá  Anglický Štandardný 

2 Vedy o športe 
(vedy o športe) 

184508 Externá  Slovenský Štandardný 

3 Vedy o športe 
(vedy o športe) 

184509 Denná Anglický Štandardný 

4 Vedy o športe 
(vedy o športe) 

184510 Denná Slovenský Štandardný 

 


