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Metodické usmernenie  

k realizácii Študijného poriadku UPJŠ v Košiciach 

na Ústave telesnej výchovy a športu 

 

 

Štúdium študentov v študijnom programe Šport a rekreácia na Ústave telesnej výchovy 

a športu UPJŠ v Košiciach sa riadi Študijným poriadkom UPJŠ v Košiciach. Toto 

usmernenie konkretizuje niektoré články v podmienkach ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach. 

 

Pokyn k realizácii Čl. 8: Predmety študijného programu 

Upresnenie ods. 6: 

Ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov môže mať charakter certifikovaných 

vzdelávacích programov a akreditovaných kurzov. O absolvovaní certifikovaného 

programu vydá univerzita študentovi osvedčenie. 

 

Pokyn k realizácii Čl. 11: Zápis a absolvovanie predmetov 

Upresnenie ods. 8: 

Ak študent v záverečnom roku štúdia neabsolvoval zapísaný povinne voliteľný predmet a 

spĺňa bez neho podmienky pre štátnu skúšku, tento predmet bude v jeho zápisnom liste 

administratívne preradený do kategórie C (výberový) s hodnotením FX. 

 

Pokyn k realizácii Čl. 12: Vzdelávacia činnosť 

Konkretizácia ods. 1:  

Výkon kontrolovaného samoštúdia 

1. Kontrolované samoštúdium  predstavuje formu výučby, o ktorú  má študent možnosť 

písomne žiadať  na začiatku príslušného semestra, najneskôr do konca 1. týždňa 

výučby na študijnom referáte ÚTVŠ UPJŠ.  

2. Kontrolované samoštúdium umožňuje absolvovať časť štúdia bez kontaktnej výučby 

nad rámec čl. 12 ods. 1. Úlohy pre kontrolované samoštúdium študenta zadáva a ich 

plnenie kontroluje vyučujúci príslušného predmetu. 



3. Všetky ostatné povinnosti v priebehu semestra (priebežné hodnotenie alebo zadania), 

ako aj podmienky pri uzatváraní predmetu, ako sú napr. záverečné testy alebo 

záverečné hodnotenie, sú pre študenta záväzné v plnom rozsahu ako pri ostatných 

formách. 

4. Počet kontaktných (prezenčných) hodín pri kontrolovanom samoštúdiu  v každom 

predmete počas semestra je stanovený minimálne na 50%  z celkového počtu.  

Pri  predmetoch, ktoré pozostávajú z prednášok a seminárov (cvičení) musí študent 

absolvovať minimálne  50% hodín prednášok a 50% seminárov (cvičení) prezenčnou 

formou. Túto podmienku nie je možné spájať s ospravedlňovaním neúčasti ako pri 

štandardnej výučbe.  

5. Kontrolované samoštúdium sa nevzťahuje na praxe, kurzy a predmety, ktoré sa 

vyučujú blokovo. 

6. Kontrolované samoštúdium  schvaľuje riaditeľ ÚTVŠ UPJŠ po vyjadrení garanta 

študijného programu. 

7. Kontrolované samoštúdium  sa schvaľuje na dobu jedného akademického roka. Na 

každý ďalší akademický rok musí študent podať novú žiadosť.  

8. Povinnosťou študenta je oboznámiť všetkých vyučujúcich o schválení výkonu 

kontrolovaného samoštúdia, najneskôr dva týždne po obdržaní rozhodnutia 

o schválení štúdia formou kontrolovaného samoštúdia a predložiť plán kontrolovaného 

samoštúdia na študijné oddelenie. 

9. Plán kontrolovaného samoštúdia je predpísaný formulár, ktorý obsahuje dohodnuté 

podmienky doplňujúcej výučby v rámci jednotlivých predmetov s podpismi 

zodpovedných vyučujúcich. 

10. V závere akademického roka je študent povinný preukázať výsledky športovej 

činnosti na študijný referát, potvrdený príslušným zväzom (asociáciou, federáciou, 

klubom), na základe ktorého mu bolo kontrolované samoštúdium schválené. 

 

Pokyn k realizácii Čl. 13: Hodnotenie študijných výsledkov 

Upresnenie ods. 13: 

Ak sa študent zo závažných dôvodov nedostavil na skúšku, môže svoju neúčasť na skúške 

ospravedlniť skúšajúcemu do piatich dní po termíne skúšky. Ak študent neprišiel na skúšku z 

iných ako závažných dôvodov, alebo ak svoju neúčasť neospravedlnil, daná skúška sa hodnotí 

klasifikačným stupňom FX. 

Upresnenie ods. 16: 

Skúšky vykonávajú študenti spravidla u učiteľov, ktorí predmet prednášali. Riaditeľ ústavu 

môže poveriť skúšaním daného predmetu viacerých učiteľov. Skúšku v opravnom termíne 

vykonáva študent u rovnakého skúšajúceho ako v riadnom termíne, pokiaľ to riaditeľ ústavu 

nestanoví v odôvodnených prípadoch inak. 

 

Pokyn k realizácii Čl. 15: Štátne skúšky 

a) Termíny konania BŠS upravuje harmonogram akademického roka ÚTVŠ. BŠS sa 

spravidla konajú v mesiaci jún a v poslednom augustovom týždni. 

b) Študent sa môže zúčastniť BŠS v termíne jún, ak 



(1) odovzdá bakalársku prácu do 4. mája, 

(2) má udelené hodnotenia všetkých predmetov do 31. mája, 

(3) prihlási sa na BŠS v AIS do 31. mája. 

c) Študent sa môže zúčastniť BŠS v augustovom termíne, ak 

(1) odovzdá bakalársku prácu do 30. júna, 

(2) má udelené hodnotenia všetkých predmetov do 30. júna, 

(3) prihlási sa na BŠS v AIS do 30. júna. 

d) Študent, ktorý nesplnil podmienky pre účasť na štátnej skúške, môže pokračovať v štúdiu 

v nadštandardnej dĺžke v nasledujúcom akademickom roku. 

e) Ak študent z niektorej časti štátnej skúšky neprospel a štúdium preruší, musí sa do 30. 

apríla znova zapísať na štúdium a prihlásiť sa na opravný termín ŠS v AIS. Zároveň uhradí 

jednu desatinu školného za nadštandardnú dĺžku štúdia. 

 

 

Pokyn k realizácii  Čl. 16 Záverečná práca: 

a) Študent odovzdá záverečnú prácu v elektronickej forme v súlade so smernicou rektora 

o bibliografickej registrácii, uchovávaní, sprístupňovaní a základných náležitostiach 

záverečných prác a ich súčastí. V tlačenej forme študent odovzdá prácu v dvoch exemplároch 

na ústave, ktorý zabezpečuje realizáciu obhajoby záverečnej práce. 

b) Študentovi môže byť uznaná obhajoba práce ŠVOČ za obhajobu bakalárskej práce na  

základe odporučenia komisie ŠVK, kde prácu obhajoval, ak spĺňa všetky náležitosti 

bakalárskej práce a pokiaľ práca nie je kolektívnym dielom viacerých autorov. ŠVOČ práca, 

ktorá bola uznaná ako bakalárska práca sa odovzdáva na evidenciu v zmysle Smernice rektora 

č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných 

prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality platnú pre 

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčasti. Výsledné hodnotenie udeľuje 

komisia BŠS so zreteľom na posudok vedúceho práce. V prípade, že hodnotenie vedúceho je 

iné ako A, má študent právo na obhajobu bakalárskej práce pred komisiou pre BŠS. Svoje 

rozhodnutie oznámi predsedovi komisie pre BŠS do 3 dní od doručenia posudku vedúceho 

práce. 

c) So súhlasom garanta študijného programu môže byť záverečná práca v zmysle § 51 ods. 3 

ZVŠ napísaná v inom ako štátnom jazyku. So súhlasom predsedu komisie štátnej skúšky sa 

obhajoba záverečnej práce môže konať v inom ako štátnom jazyku. 

 

Závažné dôvody 

O výnimku z pravidiel tohto metodického usmernenia môže študent požiadať rektora zo 

závažných dôvodov.  

Za závažný dôvod sa považuje: 

(1) účasť na vedeckej konferencii, 

(2) práceneschopnosť doložená lekárskym potvrdením 

(3) starostlivosť o vlastné alebo osvojené dieťa vo veku do desiatich rokov, 

(4) preukázateľná činnosť v univerzitnom záujme, 

(5) mimoriadne osobné dôvody (pohreb, svadba a pod.), 

(6) štúdium na zahraničnej VŠ na základe zmluvy (ERASMUS a i.), 



(7) štátna reprezentácia alebo reprezentácia UPJŠ, 

(8) reprezentácia na Majstrovstvách Slovenska, extraliga. 

Za závažný dôvod sa okrem iného nepovažuje: 

(1) príprava na skúšku alebo výučbu, 

(2) odcestovanie zo súkromných dôvodov pokiaľ nespadá pod ods.1., 

(3) vykonávanie pracovnej činnosti vrátane brigád. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom 

UPJŠ. 

 

 

 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., v. r. 

rektor UPJŠ 



Príloha 1:      Plán kontrolovaného samoštúdia v akademickom roku ............... 

Meno a priezvisko:              Ročník: 

Študijný program:     Šport a rekreácia 

 

P. č. Predmet (uviesť zvlášť prednášku, 

seminár, cvičenie) 
Obsah  náhradného zadania Dátum Podpis 

vyučujúceho 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

     

     

 


