Miestne prevádzkovo-bezpečnostné predpisy pre priestory telocviční FEI STU (tieto predpisy platia pri povinnej
telesnej výchove, výberovej telesnej výchove a pri ďalších športových aktivitách usporiadaných technologickým inštitútom
športu, a to aj mimo priestorov FEI STU)
Študenti sú povinní:
1. dostaviť sa na vyučovanie v stanovenom čase;
2. plniť pokyny vyučujúceho;
3. nosiť si vhodné športové oblečenie a obutie (nie to, v čom chodí po vonku) a hygienické potreby;
4. v priestoroch šatní a sprchární udržiavať poriadok, šetriť ich zariadenie a neplytvať vodou;
5. pri odchode zamykať priestory šatní;
6. nevoľnosť, alebo úraz ihneď oznámiť vyučujúcemu;
7. prípadnú neúčasť na vyučovaní ohlásiť vopred a pritom si dohodnúť termín docvičovania vymeškanej vyučovacej hodiny.
V telocvični je zakázané:
1. manipulovať s elektrickým zariadením (vypínače, vedenia, osvetlenie, elektricky ovládané basketbalové koše);
2. nosiť kovové a iné ostré predmety na tele a oblečení;
3. vstupovať do telovýchovných priestorov so žuvačkou;
4. nosiť do priestorov telocvične sklenené fľaše a potraviny.
Študentom odporúčame:
1. nenosiť na vyučovanie väčšie množstvo peňazí, výpočtovú techniku, mobilné telefóny a iné cennosti;
2. pred športovaním nepožívať väčšie množstvo potravy.

Podmienky absolvovanie predmetu Telesná kultúra(tieto podmienky sú v súlade so Študijným programom a Študijným
a skúškovým poriadkom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FEI STU)
1. Telesná kultúra (ďalej len TK) je povinný predmet pre študentov 1. až 3. ročníka bakalárskeho štúdia a voliteľný pre
všetky ročníky inžinierskeho štúdia, ktorý je vyučovaný formou cvičenia.
2. Študent sa zapisuje na predmet TK podľa študijných plánov nominálneho ročníka. Študent v bakalárskom štúdiu musí
absolvovať 6 semestrov TK. Ak z rôznych dôvodov nechodil na cvičenia TK v danom semestri, je povinný dať si žiadosť
o preloženie predmetu TK na pedagogické oddelenie a dať na vedomie Technologickému inštitútu športu (ďalej len TIŠ).
Študent takto absolvuje dve TK v nasledujúcom semestri. Predmet TK si študent môže zapísať v nominálnom ročníku
najviac dva razy (jedenkrát môže predmet opakovať).
3. Študenti inžinierskeho štúdia, ktorí sa chcú zúčastňovať predmetu TK ako výberového, sú povinní si ho zapísať.
4. Každé cvičenie predmetu TK musí byť odcvičené. Počet cvičení, ktoré musí študent absolvovať je určený
harmonogramom štúdia v aktuálnom semestri.
5. Zápočet udeľuje a zapisuje učiteľ, ktorý viedol výučbu, v odôvodnených prípadoch riaditeľ TIŠ, alebo ním poverený
učiteľ.
6. Zápočet sa udeľuje za splnenie podmienok určených učiteľom zodpovedným za daný predmet.
7. Za určenie podmienok na absolvovanie predmetu zodpovedá riaditeľ TIŠ. Podmienky na absolvovanie predmetu zverejní
učiteľ, spolu s obsahom cvičení pred začiatkom výučby.
8. Riaditeľ TIŠ rieši všetky spory a sťažnosti týkajúce sa udeľovania zápočtov z TK.
9. Študent, ktorému nebol udelený zápočet, nesplnil podmienky na absolvovanie predmetu.
10. Vyučujúci môže študentovi ospravedlniť maximálne dve cvičenia TK a to:
- na základe lekárskeho potvrdenia, alebo na základe takej udalosti, ktorú vyučujúci uzná za oprávnenú;
- ak študent nepredloží dokumentáciu ospravedlňujúcu absenciu na cvičení, jeho povinnosťou je cvičenie si docvičiť.
11. Študent môže docvičiť chýbajúce cvičenia TK:
- maximálne 2 hodiny a to do 14 dní odo dňa, kedy na cvičení chýbal;
- cvičenia nesmú byť docvičené v ten istý deň, keď má povinnú TK, docvičiť si môže v jednom dni len jednu hodinu;
- ak je študent v aktuálnom semestri zaradený na plaváreň, docvičiť si musí hodinu na plavárni.
12. Ak sa študentovi v priebehu semestra stane úraz, alebo ho postihne ochorenie, ktoré mu zamedzuje dlhodobo sa
zúčastňovať cvičení, donesie o tom vyučujúcemu doklad. Na jeho základe mu vyučujúci ospravedlní toľko hodín, koľko je
v lekárskej správe uvedené.
13. Oslobodený z TK môže byť študent:
- ak je reprezentantom SR v niektorom zo športových odvetví;
- ak je zaradený do výberovej TK a reprezentuje FEI STU;
- študent 1. roč., reprezentant zaradený na plaváreň, musí preukázať plaveckú gramotnosť;
-ak je študent zaradený do 4. zdravotnej skupiny, je povinný do 14 dní od začiatku semestra odovzdať predpísané tlačivo
na KTV - Mgr. Suttnerovej

V Bratislave 18.2.2013

Mgr. Peter Miklovič PhD
riaditeľ TIŠ
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