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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu (ďalej len 

FTVŠ UK) vydáva v súlade s čl. 36, ods. 2 Vnútorného predpisu č. 4/2015 schváleného 

Akademickým senátom FTVŠ UK, Štatút, tento vnútorný predpis, Smernica dekana č. 3/2020, 

Individuálna úprava kontaktnej výučby (ďalej IÚKV). 

 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

(1) Táto smernica upravuje a spresňuje problematiku IÚKV na FTVŠ UK. 

 

 

Čl. 2 

IÚKV pre štátnych reprezentantov 

 

(1) Študent, ktorý je štátny reprezentant Slovenskej republiky alebo iného štátu, si môže podať 

žiadosť o IÚKV. 

 

(2) Žiadosť o IÚKV musí obsahovať: 

a) Kópiu výsledkovej listiny potvrdzujúcu, že sa žiadateľ o IÚKV zúčastnil minimálne na 

jedných z uvedených pretekov: 

- olympijské hry, 

- olympijské hry mládeže, 

- majstrovstvá sveta, 

- majstrovstvá Európy 

- svetový pohár, 

- európsky pohár. 

b) Zoznam pretekov (olympijské hry, olympijské hry mládeže, majstrovstvá sveta, 

majstrovstvá Európy, svetový pohár, európsky pohár) na nasledujúce obdobie. 

c) Zoznam sústredení a reprezentačných akcií. 

 

(3) Správnosť údajov uvedených v žiadosti o IÚKV musí potvrdiť generálny sekretár 

príslušného športového zväzu (asociácie alebo federácie; uviesť meno a priezvisko osoby). 

V prípade štátnych reprezentantov iných štátov ako Slovenská republika alebo Česká 

republika, zabezpečuje všetky náležitosti súvisiace s úradnými prekladmi zo/do 

slovenského jazyka žiadateľ. 

 

(4) Po schválení žiadosti o IÚKV sa musí študent pri celosemestrálnej výučbe predmetu 

minimálne 6-krát aktívne zúčastniť na kontaktnej výučbe príslušného predmetu (do tohto 

počtu sa neráta účasť na predmete v týždni udeľovania kreditov). Odpustenú časť 

kontaktnej výučby si študent doplní formou individuálnych konzultácií s príslušným 

učiteľom. 

 

 

Čl. 3 

IÚKV pre hráčov seniorských súťaží 

 

(1) Študent, ktorý je: 

a) súťažiaci a hráč najvyšších seniorských súťaží Slovenskej republiky alebo iného štátu 

v tých športoch, ktorých športové špecializácie možno študovať na FTVŠ, 



b) hráč druhej najvyššej seniorskej súťaže Slovenskej republiky vo futbale a v ľadovom 

hokeji, 

si môže podať žiadosť o IÚKV. K žiadosti je nutné pripojiť vyjadrenie príslušnej katedry 

o potrebe udelenia IÚKV z dôvodu kolízie pri plnení si športových a študijných povinností. 

 

(2) V prípade iných športov, ktoré nespadajú pod ustanovenie čl. 3, ods. 1, písm. a) tejto 

smernice, rozhodne dekan FTVŠ. 

 

(3) Žiadosť o IÚKV musí obsahovať podrobný týždňový mikrocyklus s: 

a) harmonogramom zápasov, 

b) harmonogramom tréningových jednotiek (čas a miesto). 

 

(4) Správnosť údajov uvedených v žiadosti o IÚKV musí potvrdiť generálny sekretár 

príslušného športového zväzu (asociácie alebo federácie; uviesť meno a priezvisko osoby). 

V prípade štátnych reprezentantov iných štátov ako Slovenská republika alebo Česká 

republika, zabezpečuje všetky náležitosti súvisiace s úradnými prekladmi zo/do 

slovenského jazyka žiadateľ. 

 

(5) Po schválení žiadosti o IÚKV sa musí študent pri celosemestrálnej výučbe predmetu 

minimálne 8-krát aktívne zúčastniť na kontaktnej výučbe príslušného predmetu (do tohto 

počtu sa neráta účasť na predmete v týždni udeľovania kreditov). Odpustenú časť 

kontaktnej výučby si študent doplní formou individuálnych konzultácií s príslušným 

učiteľom. 

 

 

Čl. 4 

IÚKV v mimoriadnych prípadoch 

 

(1) Dekan FTVŠ UK môže, na základe žiadosti v mimoriadnych prípadoch hodných 

osobitného zreteľa, schváliť IÚKV na úrovni hráčov seniorských súťaží. 

 

(2) V prípade schválenia tejto žiadosti platí ustanovenie čl. 3, ods. 5 tejto smernice. 

 

 

Čl. 5 

Podanie opravných prostriedkov 

 

(1) Rozhodnutie dekana FTVŠ UK je pri schvaľovaní žiadostí o IÚKV podľa článkov 2 až 4 

tejto smernice konečné a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok. 

 

 

Čl. 6 

Pokyny na podávanie žiadostí o IÚKV a oznamovanie výsledkov žiadostí 

 

(1) Žiadosti o IÚKV sa podávajú na tlačive, ktoré je pre študentov k dispozícii na internetovej 

stránke fakulty. 

 

(2) Študent musí odovzdať kompletne vyplnenú a potvrdenú žiadosť o IÚKV na študijné 

oddelenie FTVŠ UK a to najneskôr do dátumu, ktorý je uvedený v ročenke FTVŠ UK na 

príslušný akademický rok príslušného semestra. 



 

(3) O schválení/neschválení žiadosti o IÚKV budú študenti, ktorí o uvedené požiadali, 

vyrozumení e-mailovou správou. 

 

(4) Zoznam študentov, ktorým bola žiadosť o IÚKV schválená, bude rozposlaný na všetky 

katedry FTVŠ UK najneskôr v deň začatia príslušného semestra. 

 

 

Čl. 7 

Povinnosti študentov, ktorým bola schválená IÚKV a jej platnosť 

 

(1) Študent, po schválení IÚKV, oboznámi o tejto skutočnosti na začiatku príslušného 

semestra svojich vyučujúcich. 

 

(2) Platnosť schválenej IÚKV je jeden semester a platí iba na FTVŠ UK. IÚKV sa nevzťahuje 

na predmety, ktorých výučbu zabezpečuje iná kooperujúca fakulta. 

 

 

Čl. 8 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Táto smernica je platná od 19. októbra 2020 a účinná od 1. januára 2021. 

 

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice sa zrušuje Vnútorný predpis č. 1/2014 

Smernica dekana FTVŠ UK, Individuálna úprava účasti na kontraktnej výučbe. 

 

 

Bratislava 19.10.2020  

 

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

dekan FTVŠ UK  


