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Termín podania prihlášok na 1. stupeň štúdia:                            Banka: Štátna pokladnica 

1. kolo: do 28. 02. 2021, 2. kolo: do 31. 07. 2021  

Termín konania prijímacej skúšky:                                               IBAN: SK43 8180 0000 0070 0019 9568 

1. kolo: 22. 03. – 31. 03. 2021 Variabilný symbol: 1070 

2. kolo: 23. 08. – 30. 08. 2021 Konštantný symbol: 0308 

Konzultácie k prijímacím skúškam: 06. 03. 2021 SWIFT- SPSRSKBA 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 € 

 

Adresa na zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov 

 

Celouniverzitný deň otvorených dverí: 10. 02. 2021 v budove Vysokoškolského areálu, Ul. 17. novembra č.1, Prešov 

 

1. Akreditované bakalárske a magisterské študijné programy  

Vysvetlivky:  

FŠ - forma štúdia  D -  denná, E - externá    S - stupeň štúdia   R - dĺžka štúdia v rokoch    PP - predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov 

 

  FŠ   S  R  PP 

v 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium) 

 Učiteľstvo telesnej výchovy       D  Bc. 3 40 

 Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii*   D                Bc. 3 60 

 Šport a zdravie  D/E                Bc.         3/4        40/15 

 Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách                                    D/E                      Bc.         3/4        40/15 

 

v 2. stupni štúdia (magisterské štúdium) 

 Učiteľstvo telesnej výchovy              D            Mgr.  2          30 

 Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii*   D              Mgr.      2             25 

 Šport pre zdravie  D/E                 Mgr.      2/3         30/15     

 

 

* (s jedným z uvedených predmetov) 

anglický jazyk a literatúra, biológia, dejepis, ekológia,  estetika, etická výchova, filozofia, francúzsky jazyk a literatúra, fyzika, 

geografia, hudobné umenie, maďarský jazyk a literatúra, matematika, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, rómsky jazyk, 

literatúra a reálie, ruský jazyk a literatúra, rusínsky jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, technika (len 1.stupeň), 

ukrajinský jazyk a literatúra, výchova k občianstvu, výtvarné umenie.        

 

 

2. Podmienky prijatia na štúdium  

2.1 Bakalársky stupeň štúdia 

 úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou 

 lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program 

telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace)  

 úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov 
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Prijímacia skúška z pohybových predpokladov pozostáva z absolvovania praktických disciplín:  

 pre učiteľské študijné programy: skok do diaľky z miesta, vytrvalostný člnkový beh, plávanie na 100 m plaveckým 

spôsobom kraul alebo prsia, gymnastika – povinná zostava + možnosť absolvovania týchto cvičebných tvarov: premet 

vpred, salto a akrobatická alebo akrobaticko-skoková väzba a výber jednej zo štyroch športových hier (basketbal, futbal, 

hádzaná, volejbal); 

 pre študijný program šport a zdravie: skok do diaľky z miesta, vytrvalostný člnkový beh, plávanie na 100 m 

plaveckým spôsobom kraul alebo prsia, gymnastika – povinná zostava + možnosť absolvovania týchto cvičebných 

tvarov: premet vpred, salto a akrobatická alebo akrobaticko-skoková väzba a výber jednej zo štyroch športových hier 

(basketbal, futbal, hádzaná, volejbal); 

 pre študijný program špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách: vytrvalostný člnkový beh, plávanie 

na 100 m plaveckým spôsobom kraul alebo prsia, Jacíkov motorický test.  

 

2.2 Magisterský stupeň štúdia  

 úspešné absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom študijnom programe 

 lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program 

telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace)  

 

3. Všeobecné informácie o prijímacom konaní   

 Ak sa chce uchádzač prihlásiť na viac študijných programov ponúkaných Fakultou športu, musí si podať samostatnú 

prihlášku na každý študijný program a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom 

tlačive, čitateľne a dôkladne vyplnená a podpísaná uchádzačom s uvedením dátumu a musí obsahovať potvrdenie o 

zdravotnej spôsobilosti vystavené telovýchovným lekárom a doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie 

prijímacieho konania nalepený na 3. strane prihlášky. 

 K prihláške na 1. stupeň je potrebné doložiť: pri všetkých ponúkaných študijných programoch overenú kópiu 

vysvedčenia  o maturitnej skúške (v prípade, že ide o uchádzača, ktorý absolvuje maturitnú skúšku v roku 2021, doručí 

ju dodatočne bezodkladne po absolvovaní maturitnej skúšky) v prípade študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy 

v kombinácii navyše aj overené kópie vysvedčení zo strednej školy, resp. strednou školou potvrdené študijné výsledky  

-  v prípade 4-ročného štúdia z 1. až  4. ročníka a v prípade 5-ročného štúdia z  1. až  5. ročníka (v prípade 4. ročníka 

alebo 5. ročníka len polročné vysvedčenie).  

 Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy 

za ostatné dva roky pred prijímacími skúškami po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom. 

4. Uplatnenie absolventa Bc. stupňa štúdia 

 študijný program učiteľstvo telesnej výchovy – pedagogický asistent na druhom stupni základných škôl a v stredných 

školách; tréner príslušnej športovej špecializácie zodpovedajúceho kvalifikačného stupňa; vychovávateľ; animátor 

voľnočasových pohybových aktivít; pracovník štátnej a verejnej správy v oblasti telesnej výchovy a športu; môže 

pokračovať v nadväzujúcom štúdiu na magisterskom stupni; 

 študijný program učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii – pedagogický asistent na druhom stupni základných škôl 

a v stredných školách; tréner príslušnej športovej špecializácie zodpovedajúceho kvalifikačného stupňa; vychovávateľ; 

animátor voľnočasových pohybových aktivít; pracovník štátnej a verejnej správy v oblasti telesnej výchovy a športu; 

pedagogický asistent aprobačného predmetu; môže pokračovať v nadväzujúcom štúdiu na magisterskom stupni; 

 študijný program šport a zdravie – absolvent má uplatnenie v športe pre všetkých s kompetenciami organizovať, riadiť 

a realizovať telovýchovné a športové aktivity pre širokú verejnosť s možnosťou pôsobenia najmä ako tréner vo fitnes 

centrách, v športových kluboch; odborník na kondičný a kompenzačný tréning a animátor voľnočasových pohybových 

aktivít v zariadeniach cestovného ruchu, detských táboroch, centrách voľného času a pod.; 

 študijný program špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách – absolvent má uplatnenie ako inštruktor 

telesnej prípravy v širokom spektre bezpečnostných zložiek, ako aj pri ochrane letísk a železníc a v súkromných 

bezpečnostných službách pri ochrane majetku a osôb; je fyzicky pripravený  uchádzať sa o prijatie do služobného 

pomeru  príslušníkov Policajného zboru SR a štátnej služby profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR;  je spôsobilý 

riešiť situácie spojené s rôznymi formami agresie až po obranu proti fyzickému násiliu; je kompetentný pripravovať 

a pedagogicky správne realizovať pohybové programy so zameraním na úpolové športy a sebaobranu pre rôzne populačné 

skupiny; môže sa uplatniť ako tréner karate či tréner fitnes príslušného kvalifikačného stupňa v súlade so zákonom o športe. 

 

Bližšie informácie o možnostiach štúdia na bakalárskom stupni v akademickom roku 2021/2022 sú dostupné na: 

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/ 
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