
VZDELÁVAME 
ŠTUDENTOV 
PRE ÚSPECH 
V MENIACOM 
SA SVETE

Súkromná stredná športová škola začala svoju činnosť v 
septembri 2011 a odvtedy vychováva mladých odborníkov v 

oblasti športu. 

PPoslaním športovej školy je poskytovať pohybovo 
mimoriadne nadaným žiakom podmienky na štúdium a 
športovú prípravu s cieľom doviesť žiakov perspektívne k 
štátnej reprezentácii vo vybranom druhu športu. Škola má  
vytvorené  vhodné podmienky pre štúdium kvalitným 

pedagogickým tímom a pre šport zabezpečený našou školou 
vo vybraných športových odvetviach. V areáli školy pôsobí 
jeden z najjeden z najväčších futbalových klubov na Slovensku - FC 
Petržalka, v ktorej trénuje takmer 500 detí vo veku od 5 do 
23 rokov. Škola sa vo veľkej miere orientuje na futbal, bojové 

umenia a atletiku, ale žiakom strednej školy ponúkame 
podmienky aj na rozvoj iných športov. 

www.sportskola.sk
+421 940 431 031
info@sportskola.sk

PÁR SLOV O ŠKOLE



ODBORY:
7471 M ŠPORTOVÝ MANAŽMENT 7475 M DIGITÁLNE SLUŽBY V ŠPORTE

Absolvent získa: 
 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou    
 • osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom 
športe 

AbsolventAbsolvent odboru Digitálne služby v športe je kvalifikovaný 
odborník, ktorý dokáže vykonávať práce administrátora alebo 
iného samostatného špecialistu pre informačné a 
komunikačné technológie, riadiť a poskytovať digitálne služby, 
ako aj podieľať sa na analýze a tvorbe softvérového a 
hardvérového vybavenia športových pracovísk a športových 
zariadení. Je schopný vykonávať poradenské práce v oblasti 
výpočtovej techniky a zastávať funkciu nižšieho až stvýpočtovej techniky a zastávať funkciu nižšieho až stredného 
manažéra, špeciálne s orientáciou na manažment a 
administráciu výpočtovej techniky športových pracovísk a 
športových zariadení. Absolvent získa počas štúdia 
schopnosti potrebné pre analýzu a správu potrieb športových 
pracovísk v oblasti informačných a komunikačných 
technológií. Získava prehľad o aktuálnych technológiách a 
technologických možnostiach v oblasti poskytovania technologických možnostiach v oblasti poskytovania 
digitálnych služieb v športe. Získané zručnosti z aplikovanej 
informatiky sú tiež predpokladom pre činnosť súvisiacu s 
administráciou športovej dokumentácie. Je plne spôsobilý 
viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže 
a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe. 
Absolvent sa môže taktiež uplatniť v oblasti súkromného 
podnika, štátnej správy a v službách,  alebo  pokračovať v podnika, štátnej správy a v službách,  alebo  pokračovať v 
štúdiu na vysokej škole.  

M.C. Sklodowskej 1, Bratislava
info@sportskola.sk, +421 940 431 031

Súkromná stredná športová škola

1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
2. Overenie schopností a zručností - talentové skúšky (všeobecný a špeciálny pohybový test)
3. Vykonanie všeobecného testu (slovenský jazyk, anglický jazyk, biológia, matematika, šport, zemepis)
4. Zdravotný stav potvrdený lekárom
5. Športové výsledky    

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

KVALITNÝ
PEDAGOGICKÝ TÍM

INDIVIDUÁLNY
A ĽUDSKÝ PRÍSTUP

MODERNÉ
VYBAVENIE

MEDZINÁRODNÁ
SPOLUPRÁCA

ROZŠÍRENÉ 
VYUČOVANIE
ANGLICKÉHO
JAZYKA

Absolvent získa: 
 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom 
športe
 
AbsolventAbsolvent odboru Športový manažment je kvalifikovaný 
odborník, ktorý dokáže riadiť a koordinovať základné 
činnosti v oblasti športu, navrhovať a realizovať praktické 
riešenia pre športové zväzy a iné športové organizácie. Je 
plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového 
športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo 
vybranom športe. Žiak získa počas štúdia schopnosti 
potpotrebné pre oblasť športového marketingu, manažmentu, 
základov ekonomiky a základov podnikania v športe. 
Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú 
predpokladom pre činnosť súvisiacu s administráciou 
športovej dokumentácie. Má možnosť pracovať ako 
manažér športu pre športové kluby, telovýchovné jednotky, 
športové zväzy, regeneračné centrá, fitness centrá a iné 
organizácie v oblasti športu. Absolvent sa môže taktiež organizácie v oblasti športu. Absolvent sa môže taktiež 
uplatniť v oblasti súkromného podnikania, štátnej správy a v 
službách, alebo  pokračovať v štúdiu na vysokej škole.


