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Informácia o možnostiach štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, 
Fakulte telesnej výchovy a športu 

 
Táto informácia je vypracovaná v súlade s § 2, ods. 1, Vyhlášky č. 614/2002 Z. z., Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky o kreditovom systéme štúdia. 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
 
Názov sídlo vysokej školy: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) 
Organizačná štruktúra: 

Podľa čl. 2, Vnútorného predpisu č. 5/2019 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského 
v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a šprotu, je organizačná štruktúra fakulty nasledovná: 
1. Pedagogické a vedeckovýskumné pracoviská: 

- Katedra atletiky, 
- Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov, 
- Katedra športových hier, 
- Katedra edukačných a humanitných vied o športe, 
- Katedra biologických a lekárskych vied o športe, 
- Katedra športov v prírode a plávania, 
- Diagnostické centrum profesora Hamara a jeho súčasť Centrum aktívneho starnutia (www.active-

ageing.eu). 
2. Nepedagogické súčasti: 

- Študentský domov Lafranconi, 
- Knižnica FTVŠ UK, 
- Folklórny súbor Gymnik. 

3. Dekanát. 
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami: 
 Mgr. Stanislav Kraček, PhD. Kontakt: stanislav.kracek(at)uniba.sk 
Organizácia akademického roka: 

Akademický rok sa člení na zimný a letný semester a zimné a hlavné prázdniny. Semester má spravidla 13 týždňov 
výučbovej časti, po ktorej nasleduje skúškové obdobie v trvaní spravidla 6 týždňov. Trvanie semestrov, skúškových 
období a prázdnin vychádza z harmonogramu štúdia Univerzity Komenského v Bratislave. 

Uchádzanie sa o štúdium: 
Bakalárske štúdium (1. stupeň štúdia): 
FTVŠ UK ponúka len akademicky orientované študijné programy. Základná podmienka prijatia je získanie úplného 
stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. FTVŠ UK určuje aj ďalšie podmienky prijatia 
na štúdium.  
Magisterské štúdium (2. stupeň štúdia): 
FTVŠ UK ponúka magisterské študijné programy, ktoré nadväzujú na bakalárske študijné programy. Základná 
podmienka prijatia je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa. FTVŠ UK určuje aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium. 
Doktorandské štúdium (3. stupeň štúdia): 
FTVŠ UK ponúka doktorandské študijné programy v študijnom odbore vedy o športe. Základná podmienka prijatia 
je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. FTVŠ UK určuje aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium. 

Spôsob zápisu na štúdium: 
Po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania pošle FTVŠ UK uchádzačovi dekrét o prijatí na vysokoškolské 
štúdium. Uchádzač sa na štúdium zapisuje podľa pokynov fakulty. 

 

http://www.active-ageing.eu/
http://www.active-ageing.eu/
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DRUHÁ ČASŤ 
 
Prihlasovanie sa na pobyt: 

Informácie o prihlasovaní sa na prechodný pobyt: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-
situacia/_prechodny-pobyt1 

Možnosti ubytovania: 
V rámci Univerzity Komenského sa možno ubytovať aj v iných ubytovacích zariadeniach pre študentov: 
https://uniba.sk/ubytovanie/  
FTVŠ UK ponúka možnosť ubytovania v Študentskom domove Lafranconi: 
https://fsport.uniba.sk/sluzby/studentsky-domov-lafranconi/  

Zdravotné poistenie: 
Zdravotné poistenie možno uzatvoriť vo viacerých zdravotných poisťovniach: 
https://www.health.gov.sk/?zdravotne-poistovne 
Univerzita Komenského v Bratislave ponúka možnosť zdravotnej starostlivosti: https://uniba.sk/sluzby/zdravotna-
starostlivost/  

Knižnice a študovne: 
 FTVŠ UK má priamo v budove knižnicu a študovňu pre študentov: https://fsport.uniba.sk/sluzby/kniznica-ftvs-uk/ 
Možnosti trávenia voľného času: 

FTVŠ UK ponúka možnosť aktívneho trávenia voľného času v rámci Vysokoškolského športového klubu Lafranconi: 
https://www.lafranconi.sk/ a vo folklórnom súbore Gymnik: http://www.gymnik.sk/. Študenti môžu za 
výhodnejších podmienok využívať aj športoviská fakulty pre neorganizovaný šport: 
https://fsport.uniba.sk/sluzby/prenajom-miestnosti-a-sportovisk/  

Náklady na pobyt a život v Slovenskej republike: 
 Informácie o nákladoch na pobyt a život v slovenskej republike možno nájsť tu: 
 https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pobyt-cudzincov/ 
 https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8715&acro=living&lang=sk&parentId=7827&countryId=SK&living 
 https://www.cestujemespolu.com/2020/05/ceny-slovensko-priemerne-zivotne-naklady-kolko-stoji/ 
 

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_prechodny-pobyt1
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_prechodny-pobyt1
https://uniba.sk/ubytovanie/
https://fsport.uniba.sk/sluzby/studentsky-domov-lafranconi/
https://www.health.gov.sk/?zdravotne-poistovne
https://uniba.sk/sluzby/zdravotna-starostlivost/
https://uniba.sk/sluzby/zdravotna-starostlivost/
https://fsport.uniba.sk/sluzby/kniznica-ftvs-uk/
https://www.lafranconi.sk/
http://www.gymnik.sk/
https://fsport.uniba.sk/sluzby/prenajom-miestnosti-a-sportovisk/
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pobyt-cudzincov/
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8715&acro=living&lang=sk&parentId=7827&countryId=SK&living
https://www.cestujemespolu.com/2020/05/ceny-slovensko-priemerne-zivotne-naklady-kolko-stoji/
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TRETIA ČASŤ 
 
Všeobecná charakteristika ponúkaných študijných programov: 
Študijné programy 1. stupňa štúdia (bakalárske), len denná forma v slovenskom jazyku: 

a) Trénerstvo: Študijný program zameraný na získanie druhej najvyššej trénerskej kvalifikácie v konkrétnom športe 
v súlade s požiadavkami Európskeho a národného kvalifikačného rámca. FTVŠ UK ponúka štúdium 29 športových 
špecializácií (športov), v rámci ktorých možno získať túto kvalifikáciu. 

b) Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy: Ako v bode a). Absolvent navyše získa kvalifikáciu učiteľa telesnej 
výchovy na úrovni 1. stupňa štúdia (asistent učiteľa). 

c) Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii: V tomto študijnom programe možno študovať okrem telesnej výchovy 
ešte iný predmet podľa výberu uchádzača. V prípade iných predmetov odporúčame, aby si uchádzači preštudovali 
ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium, kde sú iné predmety zverejnené. Absolvent získa kvalifikáciu 
učiteľa telesnej výchovy na úrovni 1. stupňa štúdia (asistent učiteľa). 

d) Športový manažment: Študijný program zameraný na prípravu odborníkov v oblasti riadenia štátnych i neštátnych 
športových subjektov a organizácie športových podujatí na rozličnej úrovni. 

Študijné programy 2. stupňa štúdia (magisterské), len denná forma v slovenskom jazyku: 
a) Trénerstvo: Študijný program zameraný na získanie najvyššej trénerskej kvalifikácie v konkrétnom športe v súlade 

s požiadavkami Európskeho a národného kvalifikačného rámca. FTVŠ UK ponúka štúdium 29 športových 
špecializácií (športov), v rámci ktorých možno získať túto kvalifikáciu. 

b) Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy: Ako v bode a). Absolvent navyše získa kvalifikáciu učiteľa telesnej 
výchovy. 

c) Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii: V tomto študijnom programe pokračuje uchádzač v štúdiu dvoch 
aprobačných predmetov. V prípade iných predmetov odporúčame, aby si uchádzači preštudovali ďalšie 
podmienky prijatia na magisterské štúdium, kde sú iné predmety zverejnené.  

d) Organizácia a riadenie športu: Študijný program ako pokračovanie študijného programu športový manažment. 
Študijný program zameraný na prípravu odborníkov v oblasti riadenia štátnych i neštátnych športových subjektov 
a organizácie športových podujatí na rozličnej úrovni. 

Študijné programy 3. stupňa štúdia (doktorandské), denná i externá forma v slovenskom i anglickom jazyku: 
a) Vedy o športe: Študijný program zameraný na vedeckú prípravu v oblasti vied o športe. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 
 
Podrobné informácie o ponúkaných študijných programoch vrátane informačných listov: 
Študijné programy 1. stupňa štúdia (bakalárske): 

Zoznam ponúkaných študijných programov v aktuálnom akademickom roku, ďalšie podmienky prijatia: 
https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/ 
Odporúčané študijné plány, zoznam predmetov a vyučujúcich, profily absolventov: 
https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/admin/dokumenty/FTVS-UK_rocenka_22-23upr2.pdf  
Informačné listy predmetov: https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/bakalarske-
studium/  

Študijné programy 2. stupňa štúdia (magisterské): 
Zoznam ponúkaných študijných programov v aktuálnom akademickom roku, ďalšie podmienky prijatia: 
https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/magisterske-studium/ 
Odporúčané študijné plány, zoznam predmetov a vyučujúcich, profily absolventov: 
https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/admin/dokumenty/FTVS-UK_rocenka_22-23upr2.pdf  
Informačné listy predmetov: https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-
konanie/magisterske-studium/  

Študijné programy 3. stupňa štúdia (doktorandské): 
Zoznam ponúkaných študijných programov v aktuálnom akademickom roku, ďalšie podmienky prijatia:  
https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/doktorandske-studium/ 
Odporúčané študijné plány, zoznam predmetov a vyučujúcich, profily absolventov: 
https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/admin/dokumenty/FTVS-UK_rocenka_22-23upr2.pdf  
Informačné listy predmetov: https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-
konanie/doktorandske-studium/  

 
 
Na každý stupeň štúdia vypisuje FTVŠ UK ďalšie podmienky prijatia, ktoré sa zverejňujú (v súlade s  § 57, ods. 5 Zákona č. 
131/2002  o vysokých školách a o zmene a doplnené niektorých zákonov) najneskôr dva mesiace pred posledným dňom 
určeným na podávanie prihlášok.

https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/
https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/admin/dokumenty/FTVS-UK_rocenka_22-23upr2.pdf
https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/
https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/
https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/magisterske-studium/
https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/admin/dokumenty/FTVS-UK_rocenka_22-23upr2.pdf
https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/magisterske-studium/
https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/magisterske-studium/
https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/doktorandske-studium/
https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/admin/dokumenty/FTVS-UK_rocenka_22-23upr2.pdf
https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/doktorandske-studium/
https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/doktorandske-studium/
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PIATA ČASŤ 
 
Informácie o možnosti získať akademické tituly a nadobudnúť kvalifikáciu: 
 
Po absolvovaní štúdia na FTVŠ UK možno získať nasledovné akademické tituly: 
Po absolvovaní 1. stupňa štúdia titul „bakalár“ (Bc.). 
Po absolvovaní 2. stupňa štúdia titul „magister“ (Mgr.). 
Po absolvovaní 3. stupňa štúdia titul „philosophiae doctor“ (PhD.). 
 
Kvalifikácie: pozri 3. časť. 
 
Okrem toho možno na FTVŠ UK absolvovať rigorózne konanie a získať titul „doktor pedagogiky“ (PaedDr.). 
https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/rigorozne-konanie/ 
 
Iné kvalifikácie možno získať v rámci ďalších foriem vzdelávania. 
https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania-ftvs-uk/ 
 
 

https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/rigorozne-konanie/
https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania-ftvs-uk/
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ŠIESTA ČASŤ 
 
Informácie o nákladoch spojených so štúdiom: 
Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora a jej prílohy (FTVŠ UK – príloha č. 7). Poplatky sa určujú na 
každý akademický rok zvlášť: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_17.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_27_Priloha.pdf  

Ďalšie náklady na štúdium na FTVŠ UK: 
Učebné texty: cca 100,- €/rok 
Povinná kurzová forma výučby na FTVŠ UK (turistika a lyžovanie): cca 300,- €. Vybavenie si musí zaobstarať každý 
študent. FTVŠ UK neposkytuje študentom žiadne vybavenie. 
Výberová kurzová forma výučby, v závislosti od výberu študenta, od cca 100,- € do cca 300,- € až 400,- €. 
Povinná kurzová forma výučba na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave: Pozri webové 
stránky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_17.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_27_Priloha.pdf

