
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 
 
 
 
 

CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU 

 
Všeobecným cieľom telesnej a športovej 

výchovy ako vyučovacieho predmetu je 

umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, 

osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať 

správne pohybové návyky a zručnosti, 

zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať 

kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej 

výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať 

vedomosti o motorike svojho tela, z telesnej výchovy a zo športu. 

 
 
OBSAH VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

 Zdravie a jeho poruchy 

 Zdravý životný štýl 

 Telesná zdatnost a pohybová výkonnosť 

 Športové činnosti pohybového režimu (volejbal, basketbal, futbal, florbal) 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV 
 
Hodnotenie žiakov vychádza zo všeobecných pokynov hodnotenia upravených 

v zmysle Metodického pokynu č. 21/2011   na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl s účinnosťou od 1. mája 2011. 

Učiteľ pri hodnotení vychádza na z dlhodobého sledovania prejavov žiaka na hodine 

TŠV,  pri ktorom si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, samostatnosť, tvorivosť, ale aj 

aktivitu a angažovanosť v školskej i mimoškolskej záumovej telovýchovnej činnosti. 

 



ORGANIZAČNÉ FORMY  VYUČOVANIA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 
 

 VYUČOVACIA HODINA 
Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina. Zúčastňujú 

sa jej všetci žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny. 

 KURZOVÁ FORMA VÝUČBY 
Kurzové formy výučby sú súčasťou vyučovania predmetu. Majú samostatnú 

časovú dotáciu a konajú sa počas vyučovania. Sú formou s povinným obsahom 

a riadia sa samostatnými smernicami /lyžiarsky kurz, plavecký kurz…/ 

 
 
 
 

ŠPORTOVÉ PODUJATIA  
 majstrovstvá školy v minifutsale, volejbale, basketbale, v stolnom 

tenise a florbale 

 



 
 futsalový turnaj „O pohár riaditeľa OA Dudova“ 

    
 účelové cvičenia pre žiakov I. a II. ročníka 
 Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ročníka 

         
 

AKTIVITY 
Futsal 

 Organizácia „Okresného kola“ SŠ vo futsale BA V 
ročník 2011/2012 až 2019/2020 

 Organizácia „Malej futbalobej ligy o pohár župan BSK“ – 2011/2012 

 Organizácia „Krajského kola“ SŠ vo futsale BSK 
 ročník 2011/2012 až 2019/2020 

 Organizácia  M-SR SŠ vo futsale 2013/2014 
 Organizácia  M-SR SŠ vo futsale 2017/2018 



 
 

Volejbal 

 Organizácia „Okresného kola“ SŠ vo volejbale dievčat BA V 
ročník 2011/2012 až 2019/2020 
 

    
 
 
ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA ŠKOLY 
 
Najvýznamnejšie úspechy na športovom poli dosiahli naši žiaci vo FUTSALE: 
1. miesto v stredoškolskej lige BA v rokoch 2007 – 2012  
1. miesto na medzinárodnom turnaji O pohár fair-plai Jarka Börčöka v r. 2011 
2. miesto v MFL O pohár župana BSK 2011/2012 
2. miesto na M-SR stredných škôl vo futsale 2011 – Bratislava 
1. miesto v „Krajskom kole“ BSK vo futsale SŠ 2012/2013 
2. miesto na M-SR stredných škôl vo futsale 2012/2013 – B. Bystrica 
1. miesto v „Krajskom kole“ BSK SŠ vo futsale 2015/2016 



7. miesto na M-SR stredných škôl vo futsale 2015/2016 – Michalovce 
1. miesto v „Krajskom kole“ BSK SŠ vo futsale 2016/2017 
 

1. miesto na M-SR stredných škôl vo futsale 2016/2017 – Detva 

 
1. miesto v „Krajskom kole“ BSK SŠ vo futsale 2018/2019 
1. miesto v „Krajskom kole“  BSK SŠ vo futsale 2019/2020 
4. miesto na M-SR stredných škôl vo futsale 2018/2019 – Trnava 
 

FLORBAL 
1. miesto v „Krajskom kole“ BSK vo florbale chlapcov 2014/2015 
8. miesto na M-SR stredných škôl vo florbale chlapcov 2014/2015 – Košice 
1. miesto v „Okresnom kole“ BA V vo florbale dievčat 2016/2017 
4. miesto v „Krajskom kole“ BSK vo florbale dievčat 2016/2017  
1. miesto v „Okresnom kole“ BA V vo florbale dievčat 2017/2018 
3. miesto v „Krajskom kole“ BSK vo florbale dievčat 2017/2018 
3. miesto v „Okresnom kole“ BA V vo florbale dievčat 2018/2019 
3. miesto v „Okresnom kole“ BA V vo florbale chlapcov 2018/2019 
2. miesto v „Okresnom kole“ BA V vo florbale chlapcov 2019/2020 
2. miesto v „Okresnom kole“ BA V vo florbale dievčat 2019/2020 
2. miesto florbalového družstva dievčat na Župnom športovom dni v r. 2019 
 
Ďalšie úspechy 
2. miesto v okresnom kole v orientačnom behu  družstvá – chlapci v r 2012 
3. miesto v okresnom kole v orientačnom behu družstvá – dievčatá v r. 2012 
3. miesto v okresnom kole SŠ vo volejbale – dievčatá  v r. 2010  
3. miesto volejbalového družstva chlapcov na Župnom športovom dni v r. 2021 
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