
 

 

 

Niečo o živote na škole  

V našej škole sa už niekoľko rokov pokúšame 
o malý zázrak - skĺbiť náročné stredoškolské 
štúdium s ešte náročnejšou športovou prípra-
vou, to všetko v duchu vzájomnej tolerancie 
so skúsenými pedagógmi a trénermi v areáli 
disponujúcom školským internátom s jedál-
ňou, špecializovanými učebňami, vlastnou 
športovou halou, vonkajšími športoviskami, 
posilňovňou či pohybovým centrom.  

------------------------- 

Naše naj... 

 Úspešní absolventi (profi šport, VŠ) 
 Kvalitný tréningový proces 
 Komplexný areál školy 
 Efektívny systém štúdia podľa 

individuálneho učebného plánu pre 
žiakov so športovým nadaním 

 Aktívna spolupráca so športovými 
klubmi 

 Tolerancia a ústretovosť 
 Tradičné podujatia (Parádny deň, 

DOD, Vianočný turnaj...) 

Krúžky, projekty, úspechy... 

 Erazmus + strategické partnerstvá 
 Moderná posilňovňa a športoviská 
 Rozličné krúžky podľa záujmu žiakov 
 Úspechy žiakov na rôznych športových 

podujatiach 
 Projekt „Buď gramotný, buď in!“ 

zameraný na rozvíjanie gramotností 
u žiakov 

 Stredná  
športová škola 

ako organizačná zložka Spojenej školy 
Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 

 
web: www.sportovaskolaza.sk 
facebook.com/sportovaskolaza 
e-mail: skola@sportovaskolaza.sk 
tel.: 041/5004408 
mobil: +421907849466 
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Aké odbory sa v škole 
študujú? 

Exkluzívne v SŠŠ je možné študovať v týchto 
študijných odboroch pripravujúcich žiakov v 
systéme duálnej kariéry športovca, čo zna-
mená, že ak sa žiak po úspešnom ukončení 
štúdia maturitnou skúškou neuplatní ako 
profesionálny športovec, získava: 

 v študijnom odbore 7451 J športové 
gymnázium nevyhnutné predpoklady 
na úspešné zvládnutie vysoko-
školského štúdia rôzneho, zväčša 
telovýchovného a humanitného 
zamerania, pričom nie je vylúčené 
i štúdium technického zamerania. 

 v študijnom odbore 7471 M športový 
manažment prvú kvalifikáciu na 
výkon profesií na nižšom stupni 
riadenia, počínajúc vedením účtov-
níctva, bežnej administratívy a 
aplikovaním poznatkov a praktických 
zručností zo športového marketingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v študijnom odbore 7475 M  digitálne 
služby v športe odborné vedomosti a 
zručnosti na vykonávanie funkcie 
administrátora alebo samostatného 
špecialistu pre informačno-komunikačné 
technológie, poskytovateľa digitálnych 
služieb, tvorcu softwarového a hardwa-
rového vybavenia športových pracovísk.  

 v študijnom odbore 7476 M spraco-
vanie dát v športe odborné poznatky a 
schopnosti na vykonávanie funkcie 
kvalifikovaného pracovníka pri príprave 
podkladov pre analýzy dát v rozličných 
serverových dátových zdrojoch, pri 
vizualizácii dát a tiež nadobudnutie 
zručností z aplikovanej informatiky. 

Úspešným vykonaním maturitnej skúšky v 
strednej športovej škole každý absolvent 
získava osvedčenie II. až III. kvalifikač-
ného stupňa trénera v danom športovom 
odvetví, čo mu umožňuje uplatniť sa ako tréner 
vo väčšine športových klubov v podstate hneď po 
ukončení štúdia. 

Kto sa môže stať žiakom 
školy? 

Takmer každý, kto: 

 je zdravotne spôsobilý, 
 je registrovaný športovec, 
 dosiahne, čo najvyššie skóre v talentovej 

skúške overujúcej požadovanú úroveň 
športového nadania, 

 má primeraný prospech na základnej 
škole. 

Niektoré fakty a mýty 
o strednej športovej škole... 

 Stredná športová škola je plnohodnotnou 
strednou školou poskytujúcou stredné 
vzdelanie v špecifických študijných alebo 
učebných odboroch, ktoré možno študo-
vať len na stredných športových školách. 

 Obsah vzdelávania je obdobný ako na 
iných stredných školách, avšak prispôso-
bený požiadavkám športovej prípravy 
a na maturantov sú kladené rovnaké ná-
roky na vedomosti a zručnosti, ako na ich 
rovesníkov z iných typov stredných škôl. 

 Po úspešnom absolvovaní študijných od-
borov strednej športovej školy je absol-
vent uplatniteľný na trhu práce, 
predovšetkým v oblasti športu, ako aj na 
vysokých školách. 

 Športová príprava sa realizuje v rozsahu 
10 až 24 hodín týždenne dopoludnia i po-
poludní. 



` 

 

 

 

 

 

  

 Objav svoje možnosti... 

 Podľa záujmu žiakov organizujeme 
dochádzkovú alebo pobytovú formu 
kurzu pohybových aktivít zameraného 
na zimné športy. 

 V rámci kurzu na ochranu života 
zdravia zdolávame pohoria či splavu-
jeme rieky.  

 V rámci účelových kurzov spozná-
vame a ochraňujeme prírodu a tiež sa 
učíme nové veci. 

Ako sa môžeš rozvíjať? 

Uchádzačom o štúdium ponúkame možnosť 
rozvíjať svoje športové nadanie predovšetkým 
v týchto športových odvetviach:  

 futbal, hokej, basketbal, volejbal, 
cyklistika, plávanie, tenis a mnoho 
iných, stačí prejaviť záujem.  

 

Motto:  

„Najväčším svalom 
športovca je srdce“ 

  

Ako prebieha štúdium? 

Štúdium v strednej športovej škole je pomerne 
náročné, predovšetkým časovo, vzhľadom na 
to, že vyučovací proces v rámci športovej 
prípravy prebieha niekedy aj do neskorých 
popoludňajších hodín. Avšak vynaložené 
úsilie ti určite prinesie želané úspechy. 

Vyučovanie je zabezpečované kvalifikova-
nými a skúsenými pedagógmi a trénermi. 

Vyučuje sa v klasických a špecializovaných 
učebniach, ktoré sa postupne modernizujú, 
aby poskytli podnetný a efektívny priestor pre 
učenie, ako aj učenie sa. 

Športová príprava je zabezpečovaná v rámci 
viachodinových blokov dopoludnia i popo-
ludní v rozsahu závisiacom na športovom od-
vetví a prebieha v priestoroch školy, ako aj na 
športoviskách športových klubov. 

Ako sa môžeš zlepšiť? 

Zlepšovať sa môžeš len vtedy, ak budeš sám 
chcieť a vytrváš, i napriek tomu, že sa ti 
nemusí vždy všetko podariť. U nás budeš mať 
vždy podporu. 

Vykroč do svojho nového 
života... 

Úspešným absolvovaním štúdia v strednej 
športovej škole sa ti otvára jedinečný priestor 
uplaniť sa v športe buď ako profesionálny 
športovec alebo ako športovvý odborník 
v športových organizáciach podľa vyštudo-
vaného zamerania. Ak budeš chcieť siahnuť po 
ešte vyššom vzdelaní, dvere máš otvorené aj 
pre štúdium na vysokej škole. 

DRŽÍME TI PALCE A  

TEŠÍME SA NA TEBA! 

 

 


