
Informácie k výberovým predmetom Telesná a športová výchova 2,4,6,8 a 10. 

 

Informácia pre tých študentov, ktorí si v systéme AIS2 zapísali vyššie uvedené výberové 

predmety: 

Ahojte športovci, presne 6.3.2020 sme zaznamenali prvý prípad covid 19 na Slovensku 

a takmer presne na deň, ale o dva roky neskôr, sa vraciame späť k prezenčnej forme výučby na 

našej fakulte. Čo to bude znamenať pre telesnú výchovu? Krátky manuál: 

1. rozvrh hodín TV nie je zahrnutý v centrálnom rozvrhu 

2. musíš si TY zvoliť pohybovú aktivitu, o ktorú máš záujem (sedí ti do rozvrhu) a tú 

budeš vykonávať celý semester 

3. rozvrh hodín nájdeš v PDFku na webe ÚTK: 

https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-telesnej-kultury/rozvrh-hodin/ 

alebo na stránke Fcb: https://www.facebook.com/telovychova.prafuk/ 

 

4. ak si si už vybral aktivitu, musíš sa na ňu prihlásiť cez AIS2.Tam aj uvidíš meno svojho 

vyučujúceho na celý semester 

5. prvé 3 týždne letného semestra pokračuje výučba dištančnou formou (každý týždeň 

poslať aktivitu v trvaní 90 min.+zdokumentovať to pomocou apky, videa alebo fotky 

a zaslať svojmu vyučujúcemu).  

6. od 7.3.2022 pokračuje výučba telesnej výchovy prezenčnou formou. Priestory TV (hala, 

pohybové štúdio, posiľňovňa, šatne a kabinety učiteľov) sa nachádzajú v suteréne 

novej budovy 

7. zo štúdijného poriadku máš nárok na 3 absencie + jednu absenciu si môžeš nahradiť 

dištančnou formou 

8. na prvú hodinu TV prezenčnou formou si už prines aj veci na cvičenie 

9. počas cvičenia nemusíš mať rúško 

10. všetky priestory na TV budú pravidelne dezinfikované ozónom a germicídnym žiaričom 

11. pokiaľ sa necítiš úplne fit, (podozrenie na covid), určite nechoď cvičiť!!!- vyučujúci 

musí byť informovaný emailom a dohodneš si s ním individuálnu formu náhrady 

 

12. všetky podrobné informácie ohľadom dištančnej formy štúdia, ako i následnej 

prezenčnej formy štúdia, si môžete prekonzultovať priamo u svojho vyučujúceho 

prostredníctvom mailovej adresy: 

Mgr .Erika Rondová, PhD. – erika.rondova@flaw.uniba.sk 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. – andrej.kolarik@flaw.uniba.sk 

Mgr. Martin Križan,PhD. – martin.krizan2@flaw.uniba.sk 

 

 

Veríme, že tento semester prevážia pozitíva spoločných cvičení a že výučba vám prinesie 

radosť a naplní vaše očakávania. 
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Tešíme sa na Vás  

vaši telocvikári 


