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PRAVIDLÁ NA PRIJÍMANIE UCHÁDZA OV O ŠTÚDIUM II. STUP A
NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE,  

FAKULTE TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU 

V zmysle ustanovení l. 7, prílohy štatútu Univerzity Komenského v Bratislave . 3 a v snahe zabezpe enia
jednotného postupu pri nap aní príslušných ustanovení zákona . 131/2002 z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej len „zákon“),  

vydávam
túto smernicu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu ( alej len „fakulta“) 
na prijímanie uchádza ov o štúdium II. stup a na akreditované študijné programy na fakulte. 

lánok 1 
Základné zásady 

(1) Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu II. stup a je absolvovanie študijného 
programu I. stup a. Pri prijímaní absolventov I. stup a štúdia na štúdium II. stup a na fakultu platia 
podmienky prijímania na štúdium na fakulte. Na II. stupe  štúdia možno prija  absolventa I. stup a
štúdia v tom istom alebo v príbuznom študijnom programe.  

(2) Absolvent I. stup a štúdia môže pokra ova  v II. stupni štúdia bez prijímacej skúšky za predpokladu, že 
jeho vážený študijný priemer dosiahol v priebehu I. stup a štúdia hodnotu do 2,5 a štátnu závere nú 
skúšku úspešna absolvoval tiež s váženým študijným priemerom do 2,5. Dekan má právo vyššie uvedené 
požiadavky v oprávnených prípadoch zmeni  po schválení v Akademickom senáte fakulty. Po 
vyhodnotení vyššie uvedených požiadaviek obdrží študent od dekana vyrozumenie o prijatí alebo 
neprijatí na štúdium II. stup a.

(3) Fakulta požaduje od uchádza ov lekárske potvrdenie o spôsobilosti študova  študijné programy II. 
stup a. Potvrdenie vystaví výlu ne telovýchovný lekár. Potvrdenia od iných lekárov nebudú akceptované 
a prihláška bude považovaná za neúplnú. V prípade pokra ovania v štúdiu II. stup a ihne  po ukon ení
štúdia I. stup a, fakulta nežiada potvrdenie od telovýchovného lekára za predpokladu, že uchádza
príslušnú prehliadku absolvoval pred za iatkom štúdia I. stup a. Po dvoch rokoch od ukon enia I. stup a
štúdia môže absolvent I. stup a štúdia pokra ova  v II. stupni štúdia iba po opätovnom predložení 
lekárskeho potvrdenia o spôsobilosti študova  na fakulte. Potvrdenie musí vystavi  telovýchovný lekár.  

lánok 2 
Postup pri podávaní prihlášky na II. stupe  štúdia 

(1) Všetci uchádza i o štúdium II. stup a musia poda  prihlášku na predpísanom tla ive v termíne do 20. 
júla bežného roku. K prihláške treba doloži  ústrižok o úhrade poplatku za prijímacie konanie, výšku 
ktorého stanoví dekan fakulty na každý akademický rok.  

(2) Sú as ou prihlášky je doklad o absolvovaní I. stup a štúdia. Tento doklad sa nevyžaduje od absolventov 
fakulty, ktorí podávajú prihlášku na II. stupe  štúdia ihne  po ukon ení I. stup a štúdia.

(3) Uchádza  pošle požadované doklady doporu ene na adresu fakulty.  

(4) Dekan, na návrh komisie pre prijímacie konanie, rozhodne o prijatí alebo o neprijatí uchádza ov na II. 
stupe  štúdia.

lánok 3 
Závere né ustanovenie 

Táto smernica nadobúda platnos  a ú innos  d om jej schválenia v Akademickom senáte fakulty.  

V Bratislave, d a 6. októbra 2005  

Doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD. 
dekan FTVŠ UK 


