HARMONOGRAM ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
06.09.-07.09.2021
06.09.2021
07.09.2021
08.09.2021
09.09.2021
10.09.2021
13.09.2021
14.09.2021
Do 16.09.2021

20.09.2021 o 11.00 hod.
Zimný semester
20.09.-17.12.2021
20.09.-01.10.2021
20.09.-29.10.2021
01.11.-17.12.2021
Do 26.11.2021
13.12.-17.12.2021
03.01.-11.02.2022
Do 09.02.2022
03.02.-04.02.2022
14.02.2022

Tvorba rozvrhu (PP len restári alebo zrýchlení, všetci PVP
a VP)
Zápis študentov 2. roku bakalárskeho štúdia
Zápis študentov 3., 4., 5. roku bakalárskeho štúdia
Zápis študentov 2., 3., 4. roku magisterského štúdia
Zápis študentov 1. roku bakalárskeho štúdia (TRN, KT, SpZ)
Zápis študentov 1. roku bakalárskeho štúdia (TUT, KTUT,
SpZU)
Zápis študentov 1. roku bakalárskeho štúdia (SMN, UTV)
Zápis študentov 1. roku magisterského štúdia
Odovzdanie žiadostí o individuálnu úpravu účasti na kontaktnej
výučbe v zimnom semestri
Slávnostné otvorenie akademického roku v aule UK
Výučbová časť (13 týždňov)
Úprava študijného plánu – zimný semester
1. polovica zimného semestra
2. polovica zimného semestra
Výber témy záverečnej práce v AIS2 (2. rok bakalárskeho
štúdia, 1. rok magisterského štúdia)
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej
časti, predtermíny overovania vedomostí
Skúškové obdobie
Odovzdanie žiadostí o individuálnu úpravu účasti na kontaktnej
výučbe v letnom semestri
Tvorba rozvrhu (PP len restári alebo zrýchlení, všetci PVP
a VP)
Začína kontrolná etapa splnenia podmienok pre postup do
letného semestra (1. rok bakalárskeho a 1. rok magisterského
štúdia)

Letný semester
1. a 2. rok bakalárskeho štúdia a 1. rok magisterského štúdia
14.02.-13.05.2022
Výučbová časť (13 týždňov)
14.02.-25.02.2022
Úprava študijného plánu – letný semester
14.02.-25.03.2022
1. polovica letného semestra
28.03.-13.05.2022
2. polovica letného semestra
09.05.-13.05.2022
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej
časti, predtermíny overovania vedomostí
16.05.-30.06.2022
Skúškové obdobie
ŠTUDENTI KONČIACICH ROKOV BAKALÁRSKEHO A MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA
Letný semester, 3. rok bakalárskeho štúdia
14.02.-22.04.2022
Výučbová časť (10 týždňov)
14.02.-25.02.2022
Úprava študijného plánu – letný semester
14.02.-18.03.2022
1. polovica letného semestra
21.03.-22.04.2022
2. polovica letného semestra
19.04.-22.04.2022
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej
časti
25.04.-27.05.2022
Skúškové obdobie
Do 27.05.2022
Odovzdanie:

Do 29.06.2022

Prihlášky na štátnu skúšku (riadny termín) – do podateľne
Tlačenej verzie bakalárskej práce – na príslušnej katedre
Elektronickej verzie bakalárskej práce – do AIS2
Odovzdanie:
Prihlášky na štátnu skúšku (náhradný a opravný termín) – do
podateľne
Tlačenej verzie bakalárskej práce – na príslušnej katedre
Elektronickej verzie bakalárskej práce – do AIS2

20.06.-24.06.2022
15.08.-31.08.2022
Október 2022

Štátna skúška – riadny termín
Štátna skúška – náhradný a opravný termín
Promócia – riadny, náhradný a opravný termín

Letný semester, 2. rok magisterského štúdia
14.02.-14.04.2022
Výučbová časť (9 týždňov)
14.02.-25.02.2022
Úprava študijného plánu – letný semester
14.02.-25.03.2022
1. polovica letného semestra
28.03.-14.04.2022
2. polovica letného semestra
11.04.-14.04.2022
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej
časti
19.04.-06.05.2022
Skúškové obdobie
Do 06.05.2022
Odovzdanie:
Prihlášky na štátnu skúšku (riadny termín) – do podateľne
Tlačenej verzie diplomovej práce – na príslušnej katedre
Elektronickej verzie diplomovej práce – do AIS2
Do 17.06.2022
Odovzdanie:
Prihlášky na štátnu skúšku (náhradný a opravný termín) – do
podateľne
Tlačenej verzie diplomovej práce – na príslušnej katedre
Elektronickej verzie diplomovej práce – do AIS2
30.05.-03.06.2022
Júl 2021
15.08.-31.08.2022
Október 2022

Štátna skúška – riadny termín
Promócia – riadny termín
Štátna skúška – náhradný a opravný termín
Promócia – náhradný a opravný termín

Prijímacie konanie na FTVŠ UK – bakalárske štúdium
10.09.2021
Deň otvorených dverí na FTVŠ UK
21.01.2022
Deň otvorených dverí na FTVŠ UK
Do 28.02.2022
Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium
Apríl 2022
Prípravné kurzy pre uchádzačov (plávanie, gymnastika)
19.04.-22.04.2022
Prijímacia skúška na FTVŠ UK na bakalárske štúdium
Máj, jún 2022
Druhá časť prijímacej skúšky na bakalárske štúdium
Prijímacie konanie na FTVŠ UK – magisterské štúdium
Do 10.07.2022
Termín podania prihlášok na magisterské štúdium
25.08.2022
Prijímacia skúška na magisterské štúdium na FTVŠ UK
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Zimný semester
24.08.2021
02.09.2021
06.09.2021
06.09.-10.09.2021

Zápis študentov (1. rok štúdia denná i externá forma)
Zápis študentov (2. rok štúdia denná forma; 3. – 5. rok štúdia
denná i externá forma)
Zápis študentov (2. rok štúdia externá forma)
Výučba (prednášky a semináre) III. blok – 2. rok štúdia

Do 14.09.2021
11.10.-15.10.2021
10.01.-14.01.2022
Letný semester
Do 10.01.2022
07.-11.02.2022
Do 20.04.2022
Do 10.06.2022
06.06.-10.06.2022
27.06.-30.06.2022
06.07.-07.07.2022

Odovzdanie projektu dizertačnej práce a prihlášky na
dizertačnú skúšku
Dizertačné skúšky (jesenný termín)
Výučba (prednášky a semináre) I. blok – 1. rok štúdia
Odovzdanie projektu dizertačnej práce a prihlášky na
dizertačnú skúšku
Dizertačné skúšky (jarný termín)
Odovzdanie dizertačnej práce a prihlášky na obhajobu (končiaci
študenti)
Termín podania prihlášok na doktorandské štúdium
Výučba (prednášky a semináre) II. blok – 1. rok štúdia
Obhajoby dizertačných prác
Prijímacia skúška na doktorandské štúdium na FTVŠ UK
ĎALŠIE FORMY VZDELÁVANIA

Trénerská akadémia
október 2021 – jún 2022

Vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie trénera /
inštruktora I. – III. stupňa

Učiteľská akadémia
september 2021 – máj 2022 Rozširujúce štúdium
Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre absolventov
jednoodborového študijného programu v študijnom odbore vedy
o športe
Skúšky
máj 2022
o Aktualizovaný harmonogram sa priebežne zverejňuje na internetovej stránke fakulty
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ, ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ
do 18.03.2022
Katedrové kolá (študenti 1. a 2. stupňa štúdia)
do 25.03.2022
Odovzdanie prác na fakultnú konferenciu
01.04.2022
Fakultná konferencia
máj 2022
Celoštátna konferencia

HARMONOGRAM A POKYNY PRE PEDAGOGICKÚ PRAX 1 (A) Z TELESNEJ
VÝCHOVY V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022
PEDAGOGICKÁ PRAX 1 (A) Z TELESNEJ VÝCHOVY
bakalársky stupeň štúdia
LETNÝ SEMESTER – 6. semester
Študijný program: Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej
výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy.
3. rok štúdia, 2 kredity (1 hodina) v letnom semestri priebežne (dve hodiny týždenne počas polovice
semestra, nasadené v rozvrhu obyčajne v pondelok alebo v stredu dopoludnia alebo podľa rozhodnutia
organizátora pedagogickej praxe o inom spôsobe organizovania tejto praxe podľa rozvrhov študentov
a rozvrhov cvičných učiteľov).

HARMONOGRAM A POKYNY PRE PEDAGOGICKÚ PRAX 2 (A) Z TELESNEJ
VÝCHOVY V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022
Všetci študenti sa prihlasujú na predmet podľa ročníka a odporúčaného semestra podľa pokynov
organizátora praxe – cez on-line prihlasovanie (vo svojom príslušnom semestri) alebo formou prihlášky
na Katedre edukačných a humanitných vied o športe. V tomto prípade sa zaradenie študentov na školy
robí na základe dátumu podanej prihlášky.
Zaradenie študentov na turnus zo študijného programu Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii sa robí
na základe dohody s kooperujúcimi fakultami. (Obyčajne TV v prvom turnuse a druhý predmet
v druhom turnuse.)

PEDAGOGICKÁ PRAX 2 (A) Z TELESNEJ VÝCHOVY
magisterský stupeň štúdia (1. ročník) – 2 týždne
Študijný program:

Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

1. rok Mgr. štúdia – I. turnus

14.02.2022 – 25.02.2022

I. turnus

Poznámka I.: prihlasujú sa študenti študijného programu Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii –
geografia, biológia a študijného programu Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy, prednostne
aj študenti študijného programu s anglickým a nemeckým jazykom a literatúrou, a s matematikou, ak im
to ich kooperujúce fakulty dovolia a kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy.
Poznámka.: V termíne od 28.02.2022 do 04.03.2022 sú jarné prázdniny pre školy v Bratislavskom
kraji. Všetci študenti sa v tomto termíne zúčastňujú výučby na FTVŠ UK podľa svojho rozvrhu.

1. rok Mgr. štúdia – II. turnus

07.03.2022 – 18.03.2022

II. turnus

Poznámka I.: prihlasujú sa študenti študijného programu Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy.
Študenti sa na pedagogickú prax 2 (A) z telesnej výchovy prihlasujú do 31.01.2022 (pondelok).
Informácia o konaní inštruktáže bude na nástenke v priestoroch Katedry edukačných
a humanitných vied o športe.

HARMONOGRAM A POKYNY PRE PEDAGOGICKÚ PRAX 3 (A) Z TELESNEJ
VÝCHOVY V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021
Všetci študenti sa prihlasujú na predmet podľa ročníka a odporúčaného semestra podľa pokynov
organizátora praxe – cez on-line prihlasovanie (vo svojom príslušnom semestri) alebo sa študenti
prihlasujú formou prihlášky na Katedre edukačných a humanitných vied o športe. V tomto prípade sa
zaradenie študentov na školy sa robí na základe dátumu podanej prihlášky.
Zaradenie študentov na turnus zo študijného programu Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii sa robí
na základe dohody s kooperujúcimi fakultami. (Obyčajne TV v prvom turnuse a druhý predmet
v druhom turnuse.)

PEDAGOGICKÁ PRAX 3 (A) Z TELESNEJ VÝCHOVY
magisterský stupeň štúdia (2. ročník) – 4 týždne
Študijný program

Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

2. rok Mgr. štúdia – I. turnus

13.09.2021 – 08.10.2021

I. turnus

Poznámka: zúčastňujú sa študenti študijného programu Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii – geografia, biológia, študijného programu a študenti
anglického jazyka literatúra a študenti matematiky (ak im to kooperujúce fakulty dovolia). Títo študenti
predĺženou praxou a zhustenými požiadavkami týmto dorábajú aj neuskutočnenú pedagogickú prax 2A
z LS 2020/2021 kvôli pandémii korona vírusu.

2. rok Mgr. štúdia – II. turnus
11.10.2020 – 05.11.20201
II. turnus
Poznámka: zúčastňujú sa študenti a študentky študijného programu Šport pre zdravie a učiteľstvo
telesnej výchovy a Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy. Títo študenti predĺženou praxou
a zhustenými požiadavkami týmto dorábajú aj neuskutočnenú pedagogickú prax 2A z LS 2020/2021
kvôli pandémii korona vírusu.
Informácia o rozdelení študentov na prax bude na webstránke katedry aj s požiadavkami na
prax. Inštruktáž býva obyčajne v deň zápisu.

