
 

 

 

 

 

Podmienky prijatia na štúdium pre študijný program  

Šport a rekreácia v bakalárskom stupni štúdia  

 v dennej forme pre akademický rok 2021/2022 

Aktualizácia podmienok 

Druhé kolo/ bez prijímacej skúšky 

 

Študijný program:   Šport a rekreácia 

Stupeň vysokoškolského štúdia:  bakalársky študijný program – denná forma 

Termín podania prihlášky:                 do 31.07.2021 

V prípade zasielania prihlášky poštou, rozhoduje dátum podania prihlášky na pošte. 

Termín konania prijímacej skúšky :  bez prijímacej skúšky 

Termín zverejnenia výsledkov:   10.8.2021 

                                                             

Počet plánovaných uchádzačov/rok:    70 uchádzačov 

 

Adresa: Ondavská 21, 040 11 Košice 

Tel.: 055 234 1631 

 

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ 

v Košiciach: 

-  podané a vyplnené tlačivo „ Prihláška na štúdium na vysokej škole“ 

-  získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56   

 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  

 zákonov). 

 

Podávanie prihlášok na štúdium:  

 

- Záujemca riadne vyplní tlačivo „Prihláška na štúdium na vysokej škole“ na akademický 

       rok 2021/2022 v elektronickej forme  

       Elektronickú prihlášku je možné vyplniť na adrese:  

                  https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#/home  

                  Uchádzač prihlášku vyplní , vytlačí, vlastnoručne podpíše a spolu s povinnými prílohami 

pošle na študijné oddelenie Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ, Ondavská 21, 040 11 

Košice. Možnosť vyplnenia prihlášky bude aktívna v čase 24.5.2021 až 31.7.2021. 

 

                  K elektronickej prihláške na vysokú školu je nutné priložiť tieto dokumenty: 

 

- Známky z koncoročných vysvedčení 1.-3. ročníka strednej školy a z polročného 

vysvedčenia 4. ročníka. (môžu to byť kópie vysvedčení 1.-.4.ročníka, alebo stiahnuté 

známky z elektronickej žiackej knižky v prihláške) 

- Úradne overené  maturitné vysvedčenie (notárom, alebo matrikou) nie originál. 

- Fotokópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 

 

                  K prihláške nie je potrebné dokladať životopis a potvrdenie od lekára. 

 

- Výsledky prijímacieho konania zohľadňujú aj výsledky dosiahnuté v športových a iných 

aktivitách za posledné tri roky, ktoré sú relevantné k štúdiu daného programu (doručené 

https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#/home


spolu s prihláškou). Akceptuje sa výlučne úradný dokument (preukaz, listina, diplom, 

licencia, nominačný list, potvrdenie od zväzu, klubu, školy a pod.), potvrdený oprávnenou 

inštitúciou (kópia nebude akceptovaná). 

 

- Príspevok na úhradu nákladov spojených s prijímacím konaním je potrebné uhradiť výlučne 

prevodom na účet (nie poštovou poukážkou) . Kópiu dokladu o úhrade odporúčame 

doložiť k prihláške z dôvodu identifikácie platby pri prípadnom nesprávnom zadaní 

platobných údajov. 

       Poplatok za prijímacie konanie:  

       Klasická (papierová) prihláška:             50 EUR 

       Elektronická prihláška:                      30 EUR 

       Údaje k úhrade poplatku:  

       číslo účtu v tvare IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351, variabilný symbol: 9101,     

       špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky, konštantný symbol: 0308,  

       správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača. 

 

       Prihlášky zaslať na adresu:   Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ  

              Ondavská 21, 040 11 Košice 

 

      Ak uchádzač nedoručí na študijné oddelenie všetky povinné dokumenty v termíne do     

                                  31.7.2021, bude vyradený z prijímacieho konania. 

- Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke 

https://ais2.upjs.sk/ais/vysledkyStart.do   do 10.8.2021. 

- Rozhodnutie o prijatí, či neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané  písomne do 30 dní 

od zverejnenia výsledkov. 
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