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

„FTVŠ UK“) vydáva, na základe ustanovenia čl. 10, ods. 8 Vnútorného predpisu č. 7/2015 

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3, túto smernicu, ktorou sa určuje minimálna hranica 

normatívu priamej vyučovacej činnosti na FTVŠ UK a pomer výučby výberových predmetov 

a pedagogických praxí na FTVŠ UK. 

 

Čl. 1 

(1) Na účely dosiahnutia rovnakého prístupu na FTVŠ UK pri stanovení rozsahu vyučovacej 

činnosti vysokoškolských učiteľov FTVŠ UK, pôsobiacich vo funkciách profesor, docent, 

odborný asistent, asistent a lektor, som rozhodol, že vydám túto smernicu dekana FTVŠ 

UK, ktorou sa na základe súhlasu kolégia dekana FTVŠ UK stanovuje minimálna hranica 

normatívu priamej vyučovacej činnosti na FTVŠ UK. 

(2) Minimálna hranica normatívu priamej vyučovacej činnosti na FTVŠ UK je: 

- u profesora (na funkčnom mieste) 8 výučbových hodín, 

- u profesora (na funkčnom mieste odborného asistenta) 10 výučbových hodín, 

- u docenta (na funkčnom mieste) 10 výučbových hodín, 

- u docenta (na funkčnom mieste odborného asistenta) 12 výučbových hodín, 

- u odborného asistenta (do 5 rokov od získania titulu PhD.) 12 výučbových hodín, 

- u odborného asistenta (do 10 rokov od získania titulu PhD.) 14 výučbových hodín, 

- u odborného asistenta (nad 10 rokov od získania titulu PhD.) 16 výučbových hodín, 

- u asistenta 18 výučbových hodín, 

- u lektora 20 výučbových hodín. 

(3) Všetky normy priamej vyučovacej činnosti, ako je to uvedené v odseku 2, sú počty 

vyučovacích hodín za týždeň. 

(4) Výberové predmety nemôžu tvoriť viac ako jednu tretinu z týždenného úväzku učiteľa. 

(5) Pedagogické praxe nemôžu tvoriť viac ako jednu tretinu z týždenného úväzku učiteľa. 

(6) Priamou vyučovacou činnosťou sa pre účely tejto smernice rozumejú prednášky, cvičenia, 

laboratórne cvičenia, praktické cvičenia a semináre. 

 

Čl. 2 

(1) Táto smernica bola schválená na zasadaní kolégia dekana FTVŠ UK dňa 21.06.2019. 

(2) Táto smernica nadobúda účinnosť od 01.09.2019. 
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