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OBSAH A KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK do študijných odborov 
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Kritériá Charakteristika Spôsob určenia 
Počet 
bodov 

(spolu 350) 

Úspešne 

7451J 
7471M 

7475M 
7476M 
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1.1 
Športová súťaž 
alebo športová 

výkonnosť 

Individuálne športy: umiestnenie v športovej súťaži v danom športovom odvetví na úrovni 
celoslovenskej súťaže (M SR) v posledných dvoch rokoch (od 100. do 1. miesta).  

Preukazuje sa potvrdením z Prílohy č. 1 týchto kritérií
Kolektívne športy: aktívny hráč športového klubu v danom športovom odvetví v ligových 
súťažiach v posledných dvoch rokoch (od 5. ligy do najvyššej súťaže). 

Preukazuje sa potvrdením z Prílohy č. 1 týchto kritérií

0 až 50 
bodov 

minimálne  
80 bodov 

1.2 Všeobecné 
motorické testy 

Prezenčné testovanie všeobecných motorických zručností. Minimálne 4 vybrané testy. 
Trvanie cca. 30 minút. 
Prehľad testov je súčasťou Prílohy č. 2 týchto kritérií

0 až 100 
bodov 

1.3 
Špeciálne motorické 
testy, resp. rozšírené 
všeobecné motorické 

testy 

Prezenčné testovanie špeciálnych motorických zručností sa použije v týchto športoch - 
futbal, ľadový hokej, futsal, cyklistika, basketbal, hádzaná, volejbal, florbal, plávanie, tenis, 
atletika. Minimálne 3 vybrané testy. Trvanie cca. 30 až 60 minút. 
Prehľad testov je súčasťou Prílohy č. 3 týchto kritérií 
V ostatných športoch a pre náhradný termín sa z organizačných dôvodov použijú rozšírené 
všeobecné testy motorických zručností. Minimálne 3 vybrané testy. Trvanie cca. 30 minút. 
Prehľad testov je súčasťou Prílohy č. 2 týchto kritérií

0 až 100 
bodov 
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Výsledné známky 
z povinných 
predmetov 

v 8. ročníku v 2. polroku ZŠ  
z vyučovacích predmetov  
SJL, MAT, BIO, ANJ 

Prepočet známok na body podľa škály: 
výborný = 9b, chválitebný = 4b, dobrý = 1b  
za každý predmet samostatne 

0 až 36 
bodov 

min. 25 
bodov 

min. 15 
bodov 

2.2 Testovanie 9 
Percentuálny zisk z T9 zo SJL 
Percentuálny zisk z T9 z MAT 

32 bodov zo SJL (% v T9 x 32 / 100) = body 
32 bodov z MAT (% v T9 x 32 / 100) = body 

0 až 64 
bodov 

resp. min. 225 za kritériá 
1.1, 1.2 a 1.3 

2.3 Psychodiagnostické 
vyšetrenie 

Trvanie vyšetrenia 180 minút 
štandardizované psychodiagnostické testy administrované psychológmi z Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Žilina 

vyhovel/ 
nevyhovel 

uchádzač je úspešný 
ak dosiahne 

hodnotenie „vyhovel“ 

Zdravotná spôsobilosť Nevyhnutným predpokladom prijatia je predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti uchádzača nie staršieho ako 1 rok od 
TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRA. Vo výnimočných prípadoch je možné ho doložiť v deň konania 1. fázy prijímacej skúšky. 


