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V zmysle študijného poriadku FTVŠ UK l. 12 „Zápis a absolvovanie 
predmetov“, bod 7: 

a) Študent, ktorý je štátny reprezentant SR, si môže poda  žiados  o odpustenie 
plnenia kritérií kontrolných etáp štúdia a v prípade preukázate ného plnenia 
reprezenta ných alebo sú ažných povinností mu môže dekan FTVŠ UK schváli
individuálnu úpravu ú asti na kontaktnej výu be.
Správnos  údajov uvedených v žiadosti musí potvrdi  príslušný športový zväz 
(asociácia, federácia), resp. SZTK.
Po schválení individuálnej úpravy ú asti na kontaktnej výu be sa musí študent 
pri celosemestrálnej výu be predmetu minimálne 6-krát aktívne zú astni  na 
kontaktnej výu be príslušného predmetu (do tohto po tu sa neráta ú as  na 
predmete v týždni ude ovania kreditov). Odpustenú as  kontaktnej výu by si 
študent doplní formou individuálnych konzultácii s príslušným u ite om.

b) Študent, ktorý je hrá om najvyšších seniorských sú aží SR v rôznych druhoch 
športu, si môže poda  žiados  o individuálnu úpravu ú asti na kontaktnej výu be. 
V žiadosti študenta musí by  vyjadrenie príslušnej katedry o plnení si sú ažných
povinností.
Po schválení žiadosti sa musí študent pri celosemestrálnej výu be predmetu 
minimálne 8-krát aktívne zú astni  na kontaktnej výu be príslušného predmetu 
(do tohto po tu sa neráta ú as  na predmete v týždni ude ovania kreditov). 
Odpustenú as  kontaktnej výu by si študent doplní formou individuálnych 
konzultácii s príslušným u ite om.

 Žiados  sa odovzdáva na tla ive, ktoré je pre študentov k dispozícii na študijnom 
oddelení FTVŠ UK.

 Študent musí odovzda  kompletne vyplnenú a potvrdenú žiados  najneskôr 
5 pracovných dní pred za iatkom príslušného semestra na študijné oddelenie 
FTVŠ UK. 

 Zoznam študentov, ktorým bola žiados  schválená bude zverejnený na výveske 
študijného oddelenia najneskôr v de  za atia príslušného semestra a sú asne
bude vnútornou poštou rozposlaný na všetky katedry FTVŠ UK. 

 Študent po schválení individuálnej úpravy ú asti na kontaktnej výu be oboznámi 
za iatkom semestra o tejto skuto nosti svojich vyu ujúcich.

 Platnos  schválenej žiadosti je jeden semester a platí iba na FTVŠ UK. Uvedená 
úprava kontaktnej výu by sa nevz ahuje na predmety, ktorých výu bu
zabezpe uje iná fakulta.

V Bratislave 01.02.2007 

Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
dekan FTVŠ UK 


