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PRIJÍMACIE KONANIE NA FTVŠ UK  
NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 
1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu (ďalej len  „FTVŠ UK“) 
ponúka uchádzačom o štúdium 1. stupňa štúdia (bakalárskeho štúdia) v akademickom roku 
2015/2016 nasledovné akreditované študijné programy: 

 

Študijné programy 1. stupňa štúdia: 
forma 
štúdia 

štandardná 
dĺžka štúdia 

získaný 
titul 

plánovaný počet 
prijatých 

uchádzačov 

1. Trénerstvo* 

(špecializácie uvedené v tab. 2) 
denná 3 roky Bc. 40 

2. Trénerstvo  

(špecializácia kondičný tréner  

vo výkonnostnom a vrcholovom športe) 

denná 3 roky Bc. 40 

4. Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy* 

(špecializácie uvedené v tab. 2) 
denná 3 roky Bc. 80 

5. Šport a zdravie denná 3 roky Bc. 20 

6. Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy denná 3 roky Bc. 20 

7. Športový manažment denná 3 roky Bc. 20 

8. Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie denná 3 roky Bc. 20 

9. Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie denná 3 roky Bc. 20 

10. Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického 

jazyka a literatúry ** 
denná 3 roky Bc. 10 

11. Učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského 

jazyka a literatúry 
denná 3 roky Bc. 10 

Plánovaný počet prijatých uchádzačov - spolu:  280 
 

Poznámky: 
Na zabezpečovaní výučby v študijnom programe 7. kooperuje Fakulta manažmentu Univerzity 
Komenského v Bratislave. 
Na zabezpečovaní výučby v študijných programoch 8. a 9. kooperuje Prírodovedecká fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave.  
Na zabezpečovaní výučby v študijných programoch 10. a 11. kooperuje Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave.  
 

 
* V rámci študijných programov trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy – denná 
forma štúdia  FTVŠ UK ponúka športové špecializácie, ktoré uvádzame v Tab. 2 v abecednom 
poradí (za športovou špecializáciou uvádzame minimálne podmienky zaradenia na športovú 
špecializáciu, ktoré musí spĺňať každý uchádzač a adresu príslušného národného zväzu).  
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* Študijné programy učiteľstvo telesnej výchovy a goegrafie, učiteľstvo telesnej výchovy a  biológie, 
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského 
jazyka a literatúry patria do preferovanej skupiny študijných programov, ktorým sa poskytuje dotácia 
na motivačné štipendiá. 
 
O zaradení uchádzača na športovú špecializáciu rozhoduje komisia FTVŠ UK. 
 

Tab. 2 

Športová 
špecializácia 

Minimálne podmienky zaradenia na 
športovú špecializáciu 

Adresa národného športového 
zväzu (asociácie, federácie) 

akrobatický rock 
and roll 

vo dvojiciach účasť na Majstrovstvách Slovenska 
s umiestnením do 6. miesta (vrátane)  
v kategóriách A a B,  
vo formáciách umiestnenie do 3. miesta na 
Majstrovstvách Slovenska 

Slovenský zväz akrobatického 
rock and rollu 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

atletika* 
účasť na Majstrovstvách Slovenska, členstvo 
v príslušnom zväze  

Slovenský atletický zväz 
Junácka 6, 832 80 Bratislava  

basketbal* regionálna súťaž dospelých alebo mládeže 
Slovenská basketbalová asociácia 
Teslova 19, 821 02  Bratislava 

bežecké lyžovanie* 
účasť na Majstrovstvách Slovenska, členstvo 
v príslušnom zväze 

Slovenská lyžiarska asociácia 
Nový Smokovec 444 
062 01 Vysoké Tatry 

biatlon* 
účasť na Majstrovstvách Slovenska, členstvo 
v príslušnom zväze 

Slovenský zväz biatlonu 
Partizánska cesta 71 
974 01 Banská Bystrica 

cyklistika* 
účasť na Majstrovstvách Slovenska, členstvo 
v príslušnom zväze 

Slovenský zväz cyklistiky 
Junácka 6 
832 80 Bratislava 

džudo* 
účasť na Majstrovstvách Slovenska 
s umiestnením do 7. miesta (vrátane) 

Slovenský zväz džudo 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

futbal* 1. liga mladšieho dorastu 
Slovenský futbalový zväz 
Trnavská cesta 100/II,  
821 01 Bratislava 

golf* hráčska výkonnosť HCP 15 
Slovenská Golfová Asociácia  
Kukučínova 26  
831 02 Bratislava 

hádzaná* regionálna súťaž dospelých alebo mládeže 
Slovenský zväz hádzanej 
Trnavská cesta 37,  
831 04 Bratislava 

kanoistika* 
účasť na Majstrovstvách Slovenska, členstvo 
v príslušnom zväze 

Slovenský zväz rýchlostnej 
kanoistiky 
Trnavská ulica 104 
821 01 Bratislava 
 

Slovenský zväz kanoistiky na 
divokej vode 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 
Zväz vodáctva a raftingu 
Slovenskej republiky 
Wolkrova č.4, 851 01 Bratislava 

karate 
účasť na Majstrovstvách Slovenska 
s umiestnením do 7. miesta (vrátane) 

Slovenský zväz karate 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

kulturistika, fitnes 
a silový trojboj 

účasť na Majstrovstvách Slovenska 
s umiestnením do 6. miesta (vrátane) 

Slovenský zväz kulturistiky, fitnes 
a silového trojboja 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

ľadový hokej* Extraliga dorastu 

Slovenský zväz ľadového hokeja. 
Trnavská cesta 27/B 
831 04 Bratislava 
Tel.: +421 2 32 340 901 
Fax: +421 2 32 340 921 
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E-mail: szlh szlh.skJunácka 6, 832 
80 Bratislava 

moderná 
gymnastika* 
 

účasť na Majstrovstvách Slovenska 
s umiestnením do 7. miesta (vrátane) 

Slovenský zväz modernej 
gymnastiky 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

snowboarding* 
účasť na pretekoch Slovenského pohára alebo 
min. I. trieda inštruktora v snowboardingu 

Snowboardová asociácia Slovenska 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

synchronizované 
plávanie* 

účasť na Majstrovstvách Slovenska, členstvo 
v príslušnej federácii 

Slovenská plavecká federácia 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

športová gymnastika* 
účasť na Majstrovstvách Slovenska 
s umiestnením do 7. miesta (vrátane) 

Slovenská gymnastická federácia 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

športová streľba*  
účasť na Majstrovstvách Slovenska, členstvo 
v príslušnom zväze 

Slovenský strelecký zväz 
Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 

športové plávanie* 
účasť na Majstrovstvách Slovenska, členstvo 
v príslušnej federácii 

Slovenská plavecká federácia 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

športové potápanie 
účasť na Majstrovstvách Slovenska, členstvo 
v príslušnom zväze 

Zväz potápačov Slovenska 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

športový aerobik 
účasť na Majstrovstvách Slovenska s 
umiestnením do 7. miesta (vrátane) 

Slovenská gymnastická federácia 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

tance  
(ľudové tance a iné)  

5 rokov aktívnej činnosti vo folklórnom súbore - 
kategórie A, B, resp. C 

Folklórna Únia na Slovensku 
Národné osvetové centrum 
nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 

tanečné disciplíny 
IDO  

účasť na Majstrovstvách Slovenska s 
umiestnením do 6. miesta (vrátane) 

Slovenská tanečná organizácia 
disciplín IDO 
I. Bukovčana 5, 841 08   Bratislava 

tanečný šport 
dosiahnutá výkonnostná kategória A, účasť  
na Majstrovstvách Slovenska s umiestnením  
do 6. miesta (vrátane) v párových tancoch 

Slovenský zväz tanečného športu  
Račianska 109/C 
831 02 Bratislava 

tenis* 1. liga dorastu 
Slovenský tenisový zväz 
Príkopova 6, 831 03 Bratislava 

triatlon* 
účasť na Majstrovstvách Slovenska, členstvo 
v príslušnej únii 

Slovenská triatlonová únia 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

veslovanie* 
účasť na Majstrovstvách Slovenska, členstvo 
v príslušnom zväze 

Slovenský veslársky zväz 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

vodné pólo* regionálne súťaže dospelých a mládeže 
Slovenský zväz vodného póla 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

volejbal* regionálne súťaže dospelých a mládeže 
Slovenská volejbalová federácia 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

vzpieranie* 
M-SR dorastencov (do 17 rokov) do 3. miesta  
M-SR juniorov a mužov do 5. miesta, členstvo 
SZV 

Slovenský zväz vzpierania 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

zápasenie* 
účasť na Majstrovstvách Slovenska 
s umiestnením do 7. miesta (vrátane) 

Slovenský zápasnícky zväz 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

zjazdové lyžovanie* 
účasť na Majstrovstvách Slovenska, členstvo 
v príslušnom zväze 

Slovenská lyžiarska asociácia 
Nový Smokovec 444 
062 01 Vysoké Tatry 

Poznámka: * športy zaradené v programe OH 
 

 Na štúdium ponúkaných akreditovaných študijných programov sa môže prihlásiť a zúčastniť 
sa na prijímacom konaní každý, kto spĺňa, podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 
školách“), podmienky prijatia na štúdium a je zdravotne spôsobilý praktizovať všetky športy 
neobmedzene. 
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Kontakt: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta telesnej výchovy a športu 
  Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9 
  814 69 Bratislava 

 blatna@fsport.uniba.sk 
  www.fsport.uniba.sk 

 
 

 

PRIHLÁŠKA 

 
Prihlášku treba poslať na adresu: 

FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava.  

 
Prihláška na štúdium musí byť podaná na predpísanom tlačive, vyplnená čitateľne, musí byť 
podpísaná uchádzačom a obsahovať všetky nasledovné prílohy:  
 

 Potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie v príslušnej výške. 
Potvrdenie o zaplatení treba prilepiť na 3. stranu prihlášky.  

Číslo účtu:   7000150211/8180  
IBAN:    SK 96 8180 000000 7000 150211 
Konštantný symbol:  0308 
Variabilný symbol:  120142015 
Do „Správy pre prijímateľa“ treba uviesť priezvisko uchádzača.  

Za neúčasť na prijímacej skúške sa poplatok uchádzačom nevracia!  

 

Poplatok za prijímacie konanie: 

o 50,- € za prvý študijný program uvedený v prihláške, 

o 20,- € za každý ďalší študijný program uvedený v prihláške. 

Keď uchádzač uvedie v prihláške dva študijné programy, uhradí 70,- €, v prípade keď uvedie v prihláške 

tri študijné programy, uhradí 90,- €. 
 

 Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od telovýchovného lekára (nie staršie ako 
3 mesiace).  

FTVŠ UK vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na 
praktizovanie všetkých športov neobmedzene. Potvrdenie musí vystaviť výlučne telovýchovný lekár – 
nemôže byť nahradené potvrdením iného lekára (športového, pre dospelých,...). 
Prihlášku bez lekárskeho potvrdenia od telovýchovného lekára FTVŠ UK nebude akceptovať! 
 

 Životopis. 
 

   Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia - notárom, resp. matrikou (nie originál ani 
diplomy). 

Uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2015 odovzdajú overenú kópiu maturitného vysvedčenia do 
30.06.2015 na študijnom oddelení FTVŠ UK. V prípade, keď uchádzač neodovzdá maturitné vysvedčenie, 
nemôže byť prijatý na štúdium na vysokej škole aj napriek tomu, že splnil podmienky prijímacieho konania.  
 

 Na spodnej časti prednej strany prihlášky musí každý uchádzač uviesť športovú hru, ktorú 

bude absolvovať na prijímacích skúškach. Uchádzač uvedie jednu z nasledovných 
športových hier: basketbal, futbal, hádzaná, volejbal  (netýka sa externej formy štúdia). 
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Uchádzači o študijné programy: trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy ešte: 

 uvedú do prihlášky za názov študijného programu aj športovú špecializáciu, ktorú 
si vybrali – uvedené v tab. 2 (napr. trénerstvo – športové plávanie, trénerstvo 
a učiteľstvo telesnej výchovy – športové plávanie,...).  

 uchádzači o dennú formu štúdia s prihláškou zašlú vyplnený dotazník „Úroveň 
športovej výkonnosti uchádzača o štúdium na FTVŠ UK v študijnom programe 
trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy v akademickom roku 
2015/2016“ – príloha 1.  

Dotazníky musia byť potvrdené príslušným národným športovým zväzom 

(asociáciou, federáciou), ktorého adresa je uvedená v tab. 2 - nestačí potvrdenie od 
športového klubu, telovýchovnej jednoty... 

 

 Uchádzač môže podať len jednu prihlášku, v ktorej vyznačí maximálne tri študijné 
programy podľa vlastnej priority. Poradie študijných programov je záväzné pri prijímaní na FTVŠ UK. 
Ak uchádzač splní podmienky prijatia na viac študijných programov, bude prijatý na ten, ktorý je 
v poradí najvyššie. Výsledky prijímacieho konania nie je možné prenášať na študijné programy, ktoré 
neboli uvedené v prihláške. V prípade študijných programov trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo 
telesnej výchovy môže uchádzač v prihláške uviesť iba jednu športovú špecializáciu 
(z tab. 2). 

 
Dôležité termíny: 
 

 Deň otvorených dverí:      30.01.2015  

 Termín odovzdania prihlášky:  do 28.02.2015 

 Termín konania prijímacej skúšky: 27.04. – 30.04.2015 

 

V tomto termíne bude prvá časť prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z: 

 pohybovej časti – spoločná pre uchádzačov všetkých študijných programov  
(netýka sa externej formy štúdia), 

 teoretického písomného testu – iba pre uchádzačov o študijné programy: 
 trénerstvo, 
 trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, 
 kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe, 
 šport a zdravie, 
 šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. 

 

Termín konania druhej časti prijímacej skúšky je máj, jún 2015– týka sa iba uchádzačov o študijné 
programy: 

 športový manažment, 
 učiteľstvo telesnej výchovy a biológie, 
 učiteľstvo telesnej výchovy a geografie, 
 učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry, 
 učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry. 

 
Náhradný termín prijímacích skúšok na FTVŠ UK nebude!!! 
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PODMIENKY PRIJATIA 
 

1. STUPEŇ ŠTÚDIA (bakalárske štúdium) – denná forma 

 základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme je získanie úplného 
stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, 

 lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať 
na FTVŠ UK (nie staršie ako 3 mesiace),  

 len pre uchádzačov študijných programov trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 
– splnenie minimálnych podmienok na zaradenie na športovú špecializáciu (na základe 
dokladu o úrovni športovej výkonnosti), 

 úspešné vykonanie prijímacej skúšky, 

 absolvovanie všetkých disciplín pohybovej časti prijímacej skúšky. Každý uchádzač musí 
v pohybovej časti prijímacej skúšky absolvovať všetky uvedené disciplíny: beh na 50 m, 
Cooperov test, plávanie, gymnastiku a športovú hru! 

 

Absolvovanie disciplíny znamená: 

 beh na 50 m – prebehnúť celú vzdialenosť 50 m medzi dvojicami fotobuniek, 

 Cooperov test – absolvovať test celých 12 min., 

 plávanie - súvislo preplávať 100 m ľubovoľným spôsobom v čase do 3:00 min., 

 gymnastika – absolvovať celú predpísanú gymnastickú zostavu (stojka –  kotúľ, skok s 

obratom o 180° kotúľ vzad do stojky, premet bokom), 

 športová hra – absolvovať výkonový štandard zvolenej športovej hry. 
 
  

 
Ďalšie podmienky prijatia uvádzame konkrétne pre jednotlivé študijné programy: 

 

 

Študijný program: trénerstvo 

Uchádzač musí: 

 v pohybovej časti splniť minimálne 3 štandardy, 

 v teoretickom písomnom teste získať minimálne 8 bodov z maximálneho počtu 25 bodov, 

 splniť minimálne podmienky pre zaradenie na športovú špecializáciu (uvedené v tab. 2). 
 

Za úroveň športovej výkonnosti v rokoch 2011 až 2015 možno uchádzačovi prideliť navyše 0 – 25 bodov. 
O počte pridelených bodov rozhoduje komisia FTVŠ UK.  
 
Na študijný program trénerstvo  môžu byť uchádzači, ktorí dosiahli v športoch zaradených 
v programe OH (označené v Tab. 2 symbolom *) na vrcholných svetových a kontinentálnych 
súťažiach popredné umiestnenia, prijatí bez prijímacej skúšky.  

O odpustenie prijímacej skúšky môže v samostatnej žiadosti požiadať uchádzač, ktorý do  28.02.2015 
dosiahne tieto umiestnenia: 
 
Kolektívne športy (basketbal, futbal, hádzaná,    Ostatné športy z Tab. 2, ktoré sú 
ľadový hokej, vodné pólo, volejbal)     zaradené v programe OH   

OH   účasť       OH   účasť 
OH mládeže účasť       OH mládeže účasť 
MS   účasť v najvyššej výkonnostnej kategórii   MS   1.-5. miesto   
ME   účasť v najvyššej výkonnostnej kategórii   ME   1.-3. miesto   
MSJun  účasť v najvyššej výkonnostnej kategórii   MSJun  1.-5. miesto   
MEJun  účasť v najvyššej výkonnostnej kategórii   MEJun  1.-3. miesto   
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Uchádzača musí na uvedené podujatia delegovať národný športový zväz, ako člen medzinárodnej 
športovej inštitúcie (federácia, asociácia a pod.). K samostatnej žiadosti o odpustenie prijímacej 
skúšky musí uchádzač doložiť oficiálnu výsledkovú listinu. Žiadosť sa podáva najneskôr do 
28.02.2015.  
 
Schvaľovanie žiadostí  je v kompetencii dekana FTVŠ UK. 
 
Po splnení všetkých uvedených podmienok uchádzač  postupuje do druhej časti prijímacej skúšky.  
 
 
 

Študijný program: trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy  

Uchádzač musí: 

 v pohybovej časti splniť všetkých 5 štandardov, 

 v teoretickom písomnom teste získať minimálne 8 bodov z maximálneho počtu 25 bodov, 

 splniť minimálne podmienky pre zaradenie na športovú špecializáciu (uvedené v tab. 2). 
 

Za úroveň športovej výkonnosti v rokoch 2011 až 2015 možno uchádzačovi prideliť navyše 0 – 25 bodov. 
O počte pridelených bodov rozhoduje komisia FTVŠ UK. 
 

Po splnení všetkých uvedených podmienok uchádzač postupuje do druhej časti prijímacej skúšky.  
 

 

Študijný program: trénerstvo (špecializácia kondičný tréner  

vo výkonnostnom a vrcholovom športe 
Uchádzač musí: 

 v pohybovej časti splniť minimálne 3 štandardy, 

 v teoretickom písomnom teste získať minimálne 8 bodov z maximálneho počtu 25 bodov.  
 

 

Študijný program: šport a zdravie 

Uchádzač musí: 

 v pohybovej časti splniť všetkých 5 štandardov, 

 v teoretickom písomnom teste získať minimálne 8 bodov z maximálneho počtu 25 bodov. 
 

 

Študijný program: šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 

Uchádzač musí: 

 v pohybovej časti splniť všetkých 5 štandardov, 

 v teoretickom písomnom teste získať minimálne 8 bodov z maximálneho počtu 25 bodov. 
 

 

Študijný program: športový manažment 

Uchádzač musí: 

 v pohybovej časti splniť minimálne 3 štandardy, 

 v pohybovej časti získať minimálne 15 bodov z maximálneho počtu 50 bodov. 
 

Po splnení všetkých uvedených podmienok uchádzač postupuje do druhej časti prijímacej skúšky. 
Podmienky prijatia na štúdium stanoví kooperujúca fakulta (FM UK). 
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Študijné programy: 
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 
 

Uchádzač musí: 

 v pohybovej časti splniť všetkých 5 štandardov, 

 v pohybovej časti získať minimálne 15 bodov z maximálneho počtu 50 bodov. 
 

Po splnení všetkých uvedených podmienok uchádzač postupuje do druhej časti prijímacej skúšky. 
Podmienky prijatia na štúdium stanoví kooperujúca fakulta (PRIF UK). 

 
Študijné programy: 
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry 
učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry 
 

Uchádzač musí: 

 v pohybovej časti splniť všetkých 5 štandardov, 

 v pohybovej časti získať minimálne 15 bodov z maximálneho počtu 50 bodov. 
 

Po splnení všetkých uvedených podmienok uchádzač postupuje do druhej časti prijímacej skúšky.  
Podmienky prijatia na štúdium stanoví kooperujúca fakulta (PdF UK). 

 

Dekan má právo vyššie uvedené požiadavky v oprávnených prípadoch zmeniť po schválení 
v Akademickom senáte FTVŠ UK v Bratislave. 

 

Poznámka: 
V prípade prijatia na štúdium na FTVŠ UK bude súčet bodov, získaných v pohybovej časti prijímacej 
skúšky započítaný do bodového súčtu v žiadosti o pridelenie ubytovania v nasledujúcom 
akademickom roku. 
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POHYBOVÁ ČASŤ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

 

Pohybová časť prijímacej skúšky pozostáva z nasledovných disciplín, resp. testov: 
 

 Beh na 50 m z polovysokého štartu 

 Cooperov test (12-minútový beh)  

 Plávanie na 100 m ľubovoľným spôsobom 

 Gymnastika 

 Športová hra 
uchádzač si podľa vlastného uváženia vyberie a na prijímacej skúške bude 
hodnotený z jednej z nasledovných športových hier: 

 basketbal 
 futbal 
 hádzaná 
 volejbal 

 

 

Beh na 50 m z polovysokého štartu 
 
Beží sa na atletickej trati s povrchom z umelej hmoty – aj v nepriaznivom počasí. Výkon (čas) sa 
zaznamenáva elektronicky pomocou fotobuniek. Uchádzač môže použiť tretry s klincami do 6 mm. 
 

 
ŠTANDARD 

počet bodov / výkon [s] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

muži 7,5 s 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 

ženy 8,3 s 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 

 
 

Cooperov test (12-minútový beh) 

Beží sa na atletickej trati s povrchom z umelej hmoty – aj v nepriaznivom počasí. Dĺžka okruhu je 
350 m. Výkon sa hodnotí s presnosťou na každých úplne prebehnutých 50 m. Uchádzači môžu použiť 
tretry s klincami do 6 mm.  

 
 

ŠTANDARD 
počet bodov / výkon [m] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

muži 2500 m 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3150 3200 3250 3300 

ženy 2100 m 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2750 2800 2850 2900 
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Plávanie na 100 m ľubovoľným spôsobom 
 

Pláva sa 100 m ľubovoľným spôsobom so štartovým skokom zo štartového bloku v plaveckej čiapke 
(povinne). Pri znaku sa štartuje z vody. Pláva sa podľa pravidiel plávania. Bodové hodnotenie je 
odlišné pre plavecký spôsob prsia, znak a ostatné spôsoby (voľný spôsob).  
Bazén má rozmery 25 x 12 m, 6 dráh, hĺbka vody 0,7 - 3,80 m, teplota vody 26 - 27°C.  
 

  
ŠTANDARD 

počet bodov / výkon (min:s) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

voľný 
spôsob 

muži 2:00 1:55 1:50 1:45 1:40 1:36 1:31 1:26 1:19 1:12 1:05 

ženy 2:20 2:13 2:08 2:02 1:55 1:47 1:40 1:33 1:26 1:19 1:12 

prsia 
znak 

muži 2:10 2:06 2:02 1:58 1:54 1:50 1:45 1:40 1:34 1:27 1:20 

ženy 2:30 2:20 2:15 2:10 2:06 2:02 1:58 1:53 1:46 1:39 1:32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnastika 
 

Štandard z gymnastiky: 
Zostava: stojka –  kotúľ, skok s obratom o 180° a pažami čelné kruhy von, kotúľ vzad do stojky, 
premet bokom. 
Hodnotenie: splnil – nesplnil 
 

V prijímacej skúške z gymnastiky môže uchádzač pokračovať len v prípade splnenia štandardu. 
 

Alternatívny výber (možnosť získať maximálne 10 bodov): 

 
Cvičebný tvar: body: 

 dva premety bokom 1 

 premet vpred 2 

 premet vzad 2 

 salto vpred 2 

 salto vzad 2 
 
Väzba: 

 premet vpred na jednu nohu - premet vpred 6 

 rondát - premet vzad 7 

 rondát - salto vzad 8 

 premet - salto 9 

 rondát - premet vzad - prehnuté salto vzad 10 
 
Väzba je plynulé vykonanie dvoch alebo viacerých cvičebných tvarov. Prerušenie väzby znižuje alebo 
anuluje bodovú hodnotu väzby. Pri väzbe sa hodnotí lepší z dvoch pokusov. 
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Športové hry 
 
Uchádzač si podľa vlastného uváženia vyberie a bude hodnotený z jednej z uvedených športových 
hier: basketbal, futbal, hádzaná, volejbal. Vybranú hru vyznačí v prihláške na štúdium na 1. strane 
v spodnej časti.  
 
 

Obsah jednotlivých hier na prijímacej skúške 

BASKETBAL 

 
 
 
 
Herná činnosť jednotlivca: - streľba na kôš po dvojtakte.  
 
Splnil (S):  
Muži: 5 a viac úspešných pokusov.  
Ženy: 4 a viac úspešných pokusov. 
 
Nesplnil (N): 
Muži: 4 a menej úspešných pokusov. 
Ženy: 3 a menej úspešných pokusov.  
 
1. Streľba na kôš po dvojtakte  

Uchádzač sa postaví na čiaru trestných hodov s loptou v rukách. Na akustický signál dribluje 
na ľubovoľnú stranu, obchádza métu a strieľa na kôš po dvojtakte (méty sú na obidvoch koncoch 
čiary trestného hodu). Po streľbe doskakuje loptu, dribluje stredom čiary trestného hodu (medzi 
métami), obchádza métu na druhej strane a strieľa na kôš po dvojtakte. Streľba sa musí vykonať vo 
výskoku po odraze z jednej – vnútornej nohy a po nesení lopty počas dvoch krokov. Pri teste sa 
musia dodržiavať pravidlá basketbalu. Okolo mét sa dribluje vonkajšou rukou a streľba sa vykonáva 
zľava ľavou rukou a sprava pravou rukou. Hodnotí sa počet úspešných a správne vykonaných 
streleckých pokusov za jednu minútu.  

Hodnotenie: 0 – 5 bodov  

 

BODY MUŽI ŽENY 

0 5 4 

1 6 5 

2 7 6 

3 8 7 

4 9 8 

5 10 a viac 9 a viac 

 
 
2. Hra  

Hodnotí sa komplexne herný výkon v hre 3:3 (2:2) na jeden kôš. V útočnej fáze sa hodnotí 
kvalita zvládnutia útočných herných činností jednotlivca a základných kombinácií (hoď a bež, 
clonenie). V obrannej fáze sa hodnotí kvalita zvládnutia obranných herných činností jednotlivca 
a základných kombinácií (preberanie, prekĺzavanie).  

Hodnotenie: 0 – 5 bodov  
 

Výkonový štandard 
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FUTBAL 

 
 
 
 
Herné činnosti jednotlivca: - opakované spracovanie, resp. preberanie lopty do pohybu a prihrávka 
na presnosť. 
 
Splnil (S): uchádzač vie opakovane spracovať alebo prebrať loptu do pohybu bez väčších 
technických nedostatkov a presne prihrať po zemi. 
 
Nesplnil (N): uchádzač nevie spracovať alebo prebrať loptu do pohybu, dopúšťa sa veľkých chýb 
a nevie presne prihrať po zemi. 
 
1. Reťazec herných činností jednotlivca  

V reťazci herných činnosti jednotlivca hodnotíme: spracovanie lopty (tlmením z miesta do 
pohybu), vedenie lopty a zašliapnutie, vedenie lopty slalomom a streľba (vzduchom, priehlavkovým 
kopom, na presnosť) do brány. Všetky herné činnosti sa hodnotia jedným bodom. Hodnotený môže 
získať +1 bod za plynulé a technicky správne vykonanie herných činnosti.  

Hodnotenie: 0 – 5 bodov  
 
2. Hra 

Počet hráčov 4:4, ihrisko 20 x 40 metrov. Hodnotí sa najmä účelnosť pohybov, ovládanie lopty 
(technická stránka herných činností) a súčinnosť hráčov (schopnosť spolupracovať).  

Hodnotenie: 0 – 5 bodov 
 

HÁDZANÁ 

 
 
 
 
Herná činnosť jednotlivca: - spracovanie prihrávky v pohybe, 
               - prihrávka v pohybe stojacemu hráčovi. 
 

Základné postavenie hráča s loptou v strede pred čiarou bránkoviska (obr. 1). Prvú prihrávku 
realizuje uchádzač na stojaceho hráča č. 1 vpravo (vzdialenosť 4 m), spracováva spätnú prihrávku 
a v pohybe postupne prihráva na stojacich hráčov č. 2 a 3. Hráč č. 2 stojí na stredovej čiare a č. 3 na 
druhej polovici ihriska na čiare voľného hodu. Počet opakovaní 2-krát, hodnotí sa lepší pokus.  
 
Splnil (S): uchádzač vie súvisle a bez väčších technických nedostatkov v pohybe spracovať loptu 
a presne prihrať na stojacich hráčov.  
 
Nesplnil (N): uchádzač nevie súvisle a bez väčších technických nedostatkov v pohybe spracovať 
loptu a presne prihrať na stojacich hráčov.  
 
 
1. Protiútok jednotlivca  

 V protiútoku jednotlivca hodnotíme: spracovanie lopty v pohybe, opakované vedenie lopty 
a streľbu skokom do bránkoviska.  

Jednotlivé herné činnosti sa hodnotia nasledovne: 
  spracovanie lopty - 1 bod, 
  vedenie lopty   - 1 bod, 
  streľby   - 2 body. 

Hodnotený môže získať + 1 bod za plynulé a technicky správne vykonanie herných činností 
jednotlivca.  

Hodnotenie: 0 – 5 bodov 

Výkonový štandard  

Výkonový štandard 

Výkonový štandard 
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2. Hra 

Hodnotí sa uplatnenie herných činností jednotlivca v útočnej a obrannej fáze hry, súčinnosť 
hráčov a zvládnutie základných pravidiel hry.  

Hodnotenie: 0 – 5 bodov  
 
    Obr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
VOLEJBAL 

 
  
 
 
Základné techniky odbíjania lopty:   1. odbíjanie prstami vo dvojici, 
                  2. odbíjanie bagrom vo dvojici. 
 
Splnil (S): uchádzač vie súvislo, bez väčších technických nedostatkov, odbíjať vo dvojici prstami aj 
bagrom. 
 
Nesplnil (N): uchádzač nevie súvislo odbíjať vo dvojici, dopúšťa sa veľkých chýb v technike odbíjania 
prstami alebo bagrom. 
 
1. Herná činnosť jednotlivca 
    Smeč z vysokej nahrávky zo zóny IV (praváci), resp. II (ľaváci).  
    Hodnotenie: 0 – 5 bodov  
 
2. Hra  

Počet hráčov 3:3 na malom ihrisku 6x12 m.  
Hodnotí sa ovládanie herných činností jednotlivca 
a celkový herný prejav hráča.  
Hodnotenie: 0 – 5 bodov  

 

 
 
 
 
v Bratislave 08.09.2014 
  prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
  dekan FTVŠ UK 
 
 
Schválené na zasadnutí AS FTVŠ UK dňa 18.09.2014 

Výkonový štandard 
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