
Zápis č. 4b 
z hlasovania per rollam uskutočneného na FTVŠ UK dňa 3.10.2016  

k bodu 5 zápisu č. 4/2016 
 
 

Uznesenie č. 1 4b/2016  
Na základe hlasovania per rollam počtom hlasov: 

počet hlasujúcich: 13   A/13  Z/2  N/0  

AS FTVS UK schvaľuje nasledujúci doplnok k materiálu Prijímacie konanie na FTVŠ UK 
na akademický rok 2017/2018 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium). Ďalšie podmienky 
prijatia na štúdium 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu (ďalej len  

„FTVŠ UK“) ponúka uchádzačom o štúdium 1. stupňa štúdia (bakalárskeho štúdia) 
v akademickom roku 2017/2018 nasledovné akreditované študijné programy: 

 

Študijné programy 1. stupňa štúdia: 
forma 
štúdia 

štandardná 
dĺžka štúdia

získaný 
titul 

plánovaný 
počet prijatých 

uchádzačov 
12. Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického 

jazyka a literatúry ** 
denná 3 roky Bc. 10 

13. Učiteľstvo telesnej výchovy 

a slovenského jazyka a literatúry** 
denná 3 roky Bc. 10 

14. Učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého 

jazyka** 
denná 3 roky Bc. 10 

Plánovaný počet prijatých uchádzačov - spolu:  380 

 
Poznámky: 

Na zabezpečovaní výučby v študijných programoch 12., 13. a 14. kooperuje Filozofická 
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  (FiF UK).  

Termín konania druhej časti prijímacej skúšky je máj, jún 2017– týka sa iba uchádzačov 
o študijné programy: 

 učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry, 
 učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry, 
 učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry. 

 

Náhradný termín prijímacích skúšok na FTVŠ UK sa nekoná!!! 

  



 
Študijné programy: 
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry 

učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry 

učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry 

Uchádzač musí: 

 v pohybovej časti splniť 3 štandardy, 
 v pohybovej časti získať minimálne 15 bodov z maximálneho počtu 50 bodov. 

 

Po splnení všetkých uvedených podmienok uchádzač postupuje do druhej časti prijímacej 
skúšky.  

Podmienky prijatia na štúdium stanoví kooperujúca fakulta (FiF UK). 

Dekan má právo vyššie uvedené požiadavky v oprávnených prípadoch zmeniť po schválení v 
Akademickom senáte FTVŠ UK v Bratislave. 

 

 

 

Zapísala: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
tajomníčka AS FTVŠ UK 
 
Overovateľ: doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.  
Predsedníčka Mandátovej komisie 
 
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.  
predseda AS FTVŠ UK 
 

V Bratislave 5.10.2016 


