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INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ 

NA BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA 

V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023 

 

 

TERMÍNY  PODANIA  PRIHLÁŠOK 

1. kolo do 28. februára 2022 

2. kolo do 25. júla 2022 
 

 

PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV (1. a 2. kolo) 

 

Denná forma/3 roky 

učiteľstvo telesnej výchovy 

*učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii 

šport a zdravie 

špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách 

 

*V prípade učiteľstva telesnej výchovy v kombinácii budú do 2. kola ponúknuté len kombinácie 

predmetov, ktoré neboli v 1. kole prijímacieho konania naplnené. 

 

Externá forma/4 roky 

šport a zdravie 

špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách 

 

 

TERMÍNY  PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK 

1. kolo 04. – 08. apríl 2022 

   2. kolo 22. – 31. august 2022 
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Podrobnejšie informácie o ponúkaných študijných programoch, uplatnení absolventov a 

prijímacom konaní, vrátane popisu a kritérií hodnotenia disciplín prijímacej skúšky 

z pohybových predpokladov na jednotlivé študijné programy, sú dostupné na webovom 

sídle fakulty v dokumentoch: 

Študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.  

Študijný program učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii.  

Študijný program šport a zdravie. 

Študijný program špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách. 

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

 

Adresa na doručenie prihlášok:  

Prešovská univerzita v Prešove 

Fakulta športu 

Ul. 17. novembra č. 15 

080 01 Prešov  

   

Upozornenie: 

Pri podaní elektronickej prihlášky je povinné doručiť do termínu podania prihlášok                              

aj vytlačenú prihlášku s potrebnými nižšie uvedenými náležitosťami a podpisom uchádzača. 

 

  Kontaktné osoby:  

Referentka pre vzdelávanie Agenda - študijné programy  

PhDr. Marcela Brindzková 
  + 421-51-7563181 

   e-mail: marcela.brindzkova@unipo.sk   

učiteľstvo telesnej výchovy 

učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii 

 

Referentka pre vzdelávanie Agenda - študijné programy  

Zuzana Remeteiová 
  + 421-51-7563180 

 e-mail: zuzana.remeteiova@unipo.sk   

šport a zdravie  

špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách 

 

http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/
skype:+421517470527?origin=IETB
skype:+421517470527?origin=IETB
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Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- eur                        

Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu U alebo bankovým prevodom 

Banka: Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK 43 8180 0000 0070 0019 9568 

Variabilný symbol: 1070        Konštantný symbol: 0308              SWIFT: SPSRSKBA 

 

Doklad o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky, v opačnom prípade nebude  

prihláška akceptovaná. 

 

V prípade neúčasti na prijímacom konaní sa poplatok uchádzačom nevracia!  

 

Náležitosti prihlášky:  

− musí byť podaná na predpísanom tlačive, čitateľne a dôkladne vyplnená na všetkých 

stranách a podpísaná uchádzačom s uvedením dátumu, 

− doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 

nalepený na 3. strane prihlášky, 

− ak má uchádzač záujem o viacero študijných  programov ponúkaných Fakultou športu 

Prešovskej univerzity v Prešove, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný 

program a zaplatiť poplatok za každú prihlášku.  

 

K prihláške je potrebné doložiť:  

1) k študijným programom: učiteľstvo telesnej výchovy; šport a zdravie; špeciálna 

pohybová príprava v bezpečnostných zložkách: 

a) lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej 

spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania 

(tlačivo dostupné na http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/), 

b) overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške (v prípade, že ide o 

uchádzača, ktorý absolvuje maturitnú skúšku v roku 2022, doručí ju dodatočne 

bezodkladne po absolvovaní maturitnej skúšky), 
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c) zahraniční uchádzači sú povinní doložiť úradne overené a do slovenského 

jazyka preložené: 

− lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom,  

− rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (nostrifikácia).   

 

2) k študijnému programu: učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii: 

a) lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej 

spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania 

(tlačivo dostupné na http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/), 

b) overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške (v prípade, že ide o 

uchádzača, ktorý absolvuje maturitnú skúšku v roku 2022, doručí ju dodatočne 

bezodkladne po absolvovaní maturitnej skúšky), 

c) overené kópie vysvedčení zo strednej školy, resp. strednou školou 

potvrdené študijné výsledky  −  v prípade 4-ročného štúdia z 1. -  4. ročníka a 

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

ročníka len polročné vysvedčenie),    

d) zahraniční uchádzači sú povinní doložiť úradne overené a do slovenského 

jazyka preložené:  

− lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom,  

− doklady o vzdelaní − vysvedčenia zo strednej školy a vysvedčenie o maturitnej 

skúške,   

− rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (nostrifikácia).  

Pozvánku na prijímaciu skúšku s pokynmi zašle fakulta v zákonnej lehote všetkým 

uchádzačom. 

Výsledky prijímacej skúšky budú v zákonnej lehote uverejnené na webovom sídle fakulty. 

 

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

alebo Majstrovstiev Európy za ostatné dva kalendárne roky pred konaním prijímacích skúšok 

po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom. 
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Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacieho konania  

Na štúdium na zvolený študijný program budú prijatí uchádzači po úspešnom splnení 

podmienok prijímacieho konania a podľa dosiahnutého bodového hodnotenia získaného   

súčtom bodov za absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov, vrátane 

započítania prípadnej bodovej bonifikácie. 

V prípade nedostatočného počtu prihlásených uchádzačov na študijný program si fakulta 

vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností ponúknuť uchádzačom štúdium 

v príbuznom študijnom programe. 

 

Bonifikácia:  

− uchádzači môžu získať bonifikáciu do 10 bodov za nadobudnuté odborné činnosti: tréner, 

inštruktor športu alebo rozhodca (tabuľka 1) a za športové podujatia, ktorých sa zúčastnili 

za ostatné dva kalendárne roky pred konaním prijímacích skúšok (tabuľka 2) po predložení 

potrebných dokladov najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacej skúšky, 

− v prípade predloženia viacerých dokladov, bonifikácia sa uchádzačovi zaráta len za 

najvyššie dosiahnuté, 

− bez predloženia nižšie uvedených hodnoverných dokladov nebudú bonifikačné body 

pridelené.  

 
Tab. 1 Bonifikácia za odborné činnosti: tréner, inštruktor športu a rozhodca 

 

Odborná činnosť Potrebný doklad  

Tréner 
Kópia osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti na výkon 

odbornej činnosti tréner príslušného športu 

Inštruktor športu 
Kópia osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti na výkon 

odbornej činnosti inštruktor športu 

Rozhodca 
Kópia osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti na výkon 

odbornej činnosti rozhodca, resp. potvrdenie športového zväzu  
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Tab. 2 Bonifikácia za športové podujatia 

 

Akcia Umiestnenie  Druh  Potrebný doklad  

Reprezentácia SR - - 
Potvrdenie športového 

zväzu 

 

Majstrovstvá SR 

 

1. – 3. m. 
individuálny šport Kópia diplomu 

kolektívny šport Kópia diplomu a súpiska 

4. – 5. m. individuálny šport Výsledková listina 

Medzinárodná zväzová 

úroveň 

1. – 3. m. 
individuálny šport Kópia diplomu 

kolektívny šport Kópia diplomu a súpiska 

4. – 5. m. individuálny šport Výsledková listina 

Národná zväzová               

úroveň 

1. – 3. m. 
individuálny šport Kópia diplomu 

kolektívny šport Kópia diplomu a súpiska 

4. – 5. m. individuálny šport Výsledková listina 

Klubová úroveň 1. – 3. m. 
individuálny šport Kópia diplomu 

kolektívny šport Kópia diplomu a súpiska 

    

Školské majstrovstvá 

SR 
1. – 3. m. 

individuálny šport Kópia diplomu 

kolektívny šport Kópia diplomu a súpiska 

Krajské školské kolo 1. – 3. m. 
individuálny šport Kópia diplomu 

kolektívny šport Kópia diplomu a súpiska 

Okresné školské kolo 1. – 3. m. 
individuálny šport Kópia diplomu 

kolektívny šport Kópia diplomu a súpiska 
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KONZULTÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM  

 

Termín: 05. marec 2022   

Program:  

Ukážky disciplín prijímacej skúšky z pohybových predpokladov  

✓ pre učiteľské študijné programy a študijný program šport a zdravie:  

− športové hry (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal), gymnastika, skok do diaľky 

z miesta a vytrvalostný (viacstupňový) člnkový beh na vzdialenosť 20 m,   

✓ pre študijný program špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách: 

− Jacíkov motorický test a vytrvalostný (viacstupňový) člnkový beh na vzdialenosť 

20 m.  

Možnosť uchádzačov vyskúšať si praktické disciplíny pod odborným vedením pedagógov. 

 

 

 

 

V Prešove 18. 11. 2021                                        doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. 

                                                                                                   dekan       

 

 

 

Schválené AS FŠ PU v Prešove dňa 01. 12. 2021.  


