PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Trieda A. Hlinku 1, 949 01 NITRA, +421 376408321
www.ktvs.pf.ukf.sk

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
ŠTUDIJNÝ ODBOR 1.1.3 UČITEĽSTVO UMELECKO-VÝCHOVNÝCH A VÝCHOVNÝCH PREDMETOV
ŠTUDIJNÝ PROGRAM UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY v kombinácii
BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA (denné štúdium)
Pred prijímacou skúškou je uchádzač povinný predložiť potvrdenie od obvodného lekára, že jeho zdravotný stav mu
umožňuje vykonávať fyzicky náročné činnosti pri dosahovaní športových výkonov v rámci zvoleného študijného
programu.

1. ATLETIKA
Beh na 100 m z nízkeho štartu z blokov. Čas sa registruje stopkami a hodnotí na desatiny sekundy.
Behá sa na tartanovom povrchu štadióna TJ Stavbár Nitra.
Beh na 3000 m (chlapci), 1500 m (dievčatá) - behá sa na tartanovom 400 m ovále a výkon sa prepočítava na body podľa
tabuľky.
Výsledný počet bodov za atletiku sa vypočítava ako priemer bodov za obe atletické disciplíny.
ATLETIKA
100m

3000 / 1500m

Muži

14,0

12:40

Ženy

16,0

7:25

Muži
Ženy

13,7
15,7

12:25
7:05

Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži

13,4
15,4
13,1
15,1
12,8
14,8
12,6

12:10
6:50
11:55
6:45
11:45
6:40
11:35

Ženy

14,5

6:35

BODY
1b
2b
3b
4b
5b
6b

Max. počet bodov 6

2. GYMNASTIKA
a) Prostné - dievčatá, chlapci
Z akrobatiky sa skúšajú len jednotlivé cvičebné tvary: kotúľ vpred, kotúľ vzad, stoj na rukách - kotúľ vpred, jeden premet
bokom.
b) Hrazda:
dievčatá (hrazda po čelo): 3x výmyk do vzporu ťahom
chlapci (hrazda doskočná): 3x výmyk do vzporu ťahom
Max. počet bodov 7

3. HRY
Uchádzač si vyberie dve z uvedených 3 športových hier :
Basketbal:
prihrávky dvomi rukami trčením od pŕs na mieste. Vedenie lopty na kôš, streľba po dvojtakte, chytanie lopty po streľbe a obrat
vzad.
Volejbal:
a) odbíjanie obojruč vpred vo dvojici
b) odbitie obojruč vrchom nad seba, obrat o 180 o a odbitie za seba vo dvojici
c) to isté pri odbíjaní obojruč zdola (“bager”)
Hádzaná:
- prihrávky krátkym náprahom od pleca na mieste aj v pohybe (vo dvojiciach)
- protiútok jednotlivca : vedenie lopty (dribling) a streľba “skokom do bránkoviska” (streľbu stačí naznačiť).
Max. počet bodov 6

4. PLÁVANIE
Vykonanie: 50 m 2 plaveckými spôsobmi so štartovým skokom - podľa platných pravidiel plávania. Uchádzač je povinný si
priniesť kúpaciu čiapku a plávky. Pláva sa v 25 m bazéne.
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Pohlavie
Body
2 body
2 body
2 body

Chlapci

Dievčatá

Za 1 plavecký spôsob
Za 2 plavecký spôsob
Štartový skok

Max. počet bodov 6
5. OSTATNÉ INFORMÁCIE
Výsledky prijímacích pohovorov budú zverejnené na internete. Informácie o výsledkoch prijímacích pohovorov sa telefonicky
nepodávajú. Upozorňujeme uchádzačov, ktorí tak neurobili v prihláške, že sú povinní pri prezentácii na prijímacie pohovory
predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium telesnej a športovej výchovy OD OBVODNÉHO LEKÁRA
8,00 hod.

registrácia uchádzačov v seminárnej miestnosti B-24 na UKF Nitra

8,30 - 12,00 hod.

praktické skúšky z gymnastiky, hier a plávania (uchádzači budú rozdelení do 3 skupín a
postupne sa vystriedajú pri všetkých športoch)

cca 11,00 - 12,00 hod.

obedňajšia prestávka + presun na atletický štadión TJ Stavbár (Tr. A. Hlinku 56 Chrenová, asi 800m od UKF - smer Zlaté Moravce)

13,00 - 15,00 hod.

atletika (štadión Stavbár - Chrenová, pri hoteli Olympia)

cca 15,30 hod.

spracovanie výsledkov a ukončenie prijímacích pohovorov

doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.
vedúca KTVŠ PF UKF

