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Číslo: E-001/2022/SŠZARO/1 

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

EDUID školy: 100 009 226 
 

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium  

pre školský rok 2022/2023 
 

Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 boli vypracované v súlade so 

zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na 

stredné školy pre školský rok 2022/2023 a vzťahujú sa na prijímanie uchádzačov o štúdium do 

týchto študijných odborov Strednej športovej školy v Žiline: 

 7451 J športové gymnázium (denná forma štúdia, 4 ročné s maturitou) 

 7471 M športový manažment (denná forma štúdia, 4 ročné s maturitou) 

 7475 M digitálne služby v športe (denná forma štúdia, 4 ročné s maturitou, experiment) 

 7476 M spracovanie dát v športe (denná forma štúdia, 4 ročné s maturitou, experiment) 

POVINNÉ PRÍLOHY PRIHLÁŠKY: 

 Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo nie 

staršieho ako 1 rok o zdravotnej spôsobilosti uchádzača na výkon športovej činnosti. 

 Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných 

športovcov. 

 Správa z diagnostického vyšetrenia žiaka so ŠVVP. Bližšie informácie v časti Doplňujúce 

informácie. 

 Kópie vysvedčení. Bližšie informácie v časti Doplňujúce informácie. 

DRUHY ŠPORTOV NA ÚČELY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 
INFORMÁCIU O DRUHU ŠPORTU uveďte, prosíme, v prihláške v časti „Poznámky, doplňujúce informácie“: 

 Kolektívne športy 

 basketbal, volejbal, futbal, ľadový hokej, florbal, futsal, hádzaná, ostatné kolektívne športy 

 Individuálne športy 

 cyklistika, plávanie, tenis, atletika, ostatné individuálne športy 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

 1. FÁZA  

Overenie športového výkonu – všeobecné a špeciálne motorické testy 

o v jednom dni v termíne od 28. marca do 13. apríla 2022 podľa jednotlivých športov 

 2. FÁZA, ktorej sa zúčastnia úspešní uchádzači z 1. fázy 

Psychodiagnostické vyšetrenie a test študijných predpokladov – SJL, MAT 

o v jednom dni v 1. termíne od 4. mája do 6. mája 2022, 

o v jednom dni v 2. termíne od 11. mája do 13. mája 2022, 

 Konkrétne termíny každej fázy prijímacieho konania budú pre každého uchádzača 

upresnené v pozvánke na prijímacie skúšky. 

 V prípade podania prihlášky do 2 študijných odborov, uchádzač vykoná prijímaciu skúšku 

len jedenkrát. Výsledky prijímacej skúšky sa použijú pre obidva študijné odbory.
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POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV DO JEDNOTLIVÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 

Študijný odbor Druh športu Počet žiakov 

7451 J športové gymnázium 

kolektívne športy 30 

individuálne športy 6 

SPOLU 36 

7471 M športový manažment 

kolektívne športy 20 

individuálne športy 4 

SPOLU 24 

7475 M digitálne služby v športe 

kolektívne športy 8 

individuálne športy 2 

SPOLU 10 

7476 M spracovanie dát v športe 

kolektívne športy 8 

individuálne športy 2 

SPOLU 10 

SPOLU v školskom roku 2022/2023 pre Strednú športovú školu, EDUID 100009226: 80 žiakov 

POČET OTVÁRANÝCH TRIED 

Študijný odbor Počet tried 

7451 J športové gymnázium 2 

7471 M športový manažment 1 

7475 M digitálne služby v športe 0,5 

7476 M spracovanie dát v športe 0,5 

SPOLU v školskom roku 2022/2023 pre Strednú športovú školu, EDUID 100009226: 4 triedy 
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OBSAH A KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK do študijných odborov 

F
Á

Z
A

 

Kritériá Charakteristika Spôsob určenia 

Počet 

bodov 

(spolu 350) 

Úspešne 

7451J 

7471M 

7475M 

7476M 

1
. 
F

Á
Z

A
 

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 

min.  

80 

bodov 

min.  

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 

2
. 
F

Á
Z

A
 

2.1 

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. 

počet 

bodov nie 

je určený 2.2 
Test študijných 

predpokladov 

Trvanie testu 60 minút 

z učiva vyučovacích predmetov SJL, MAT 

20 bodov z časti SJL 

20 bodov z časti MAT 
0 až 40 

bodov 

2.3 
Psychodiagnostické 

vyšetrenie 

Trvanie vyšetrenia 120 minút 

štandardizované psychodiagnostické testy 

administrované psychológmi z Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie (CPPPaP) Žilina 

Uchádzači budú podľa výsledkov testov 

rozdelení do bodových skupín: 

1. skupina = 8 bodov  

2. skupina = 16 bodov  

3. skupina = 24 bodov 

8 až 24 

bodov 

min. počet bodov nie 

je určený 

vyšetrenie má 

odporúčací charakter 

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. 
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PODMIENKY PRE ÚSPEŠNÉ VYKONANIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

 Uchádzač o štúdium v študijných odboroch 7451J športové gymnázium a 7471M športový 

manažment úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 80 bodov za kritériá 1.1, 

1.2 a 1.3 a súčasne minimálne 25 bodov za kritériá 2.1, 2.2. 

 Uchádzač o štúdium v študijných odboroch 7475M digitálne služby v športe a 7476M 

spracovanie dát v športe úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 80 bodov za 

kritériá 1.1, 1.2  a 1.3. 

 Úspešní uchádzači budú prijatí v poradí podľa počtu dosiahnutých bodov v prijímacej   

skúške podľa študijného odboru a druhu športu.   

 V prípade, že nebude naplnený počet uchádzačov pre kolektívne športy, resp. individuálne 

športy, škola môže upraviť počty prijímaných uchádzačov v jednotlivých druhoch športu podľa 

dosiahnutých výsledkov prijímacích skúšok. 

 V prípade rovnosti bodov rozhodujú ďalšie pomocné kritériá v poradí: 

1. väčší počet bodov za kritériá v poradí č. 1.3, 1.2 a 1.1 

2. väčší počet bodov za kritériá v poradí č. 2.1, 2.2 a 2.3  

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

 Súčasťami prihlášky sú aj podpísané: 

o Príloha č. 4A alebo 4B týchto kritérií – 4A: Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy 

a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, v prípade ak sa rodičia dohodnú, 

že podania vo veci výchovy a vzdelávania bude podpisovať iba jeden zo zákonných 

zástupcov, resp. 4B Čestné vyhlásenie ak nie je možné podpis 2 zák. zástupcu zadovážiť. 

o Príloha č. 5 týchto kritérií – Informovaný súhlas zákonného zástupcu so psychodiagnos-

tickým vyšetrením.  

 Termín na podanie prihlášky je do 20. marca 2022 (pričom rozhoduje dátum odoslania cez 

systém EduPage alebo dátum podania prihlášky na pošte). 

 Pozvánky na prijímacie skúšky budú uchádzačom zasielané e-mailom najneskôr 5 dní pred 

termínom ich konania. 

 V prípade, že uchádzač má na prihláške za daný predmet v 2. polroku 8. ročníka ZŠ uvedené 

„absolvoval,“ alebo „slovné hodnotenie“ sa za účelom určenia počtu bodov za kritérium 2.1 

takéto hodnotenie nahradí známkou z daného predmetu z najbližšieho polroka, v ktorom bol 

uchádzač hodnotený známkou v poradí (9. ročník 1. polrok, 8. ročník 1. polrok, 7. ročník 2. 

polrok a ďalej v chronologickom slede). Uchádzač predloží príslušnú kópiu vysvedčenia. 

 V prípade prijímania uchádzačov zo zahraničia sa body za kritériá 2.1 a 2.2 prepočítajú na 

základe celkového priemeru všetkých známok uchádzača z prevedeného ekvivalentu 

vysvedčenia z posledného ukončeného ročníka štúdia uchádzača. Ostatné kritériá prijímacieho 

konania sú rovnaké ako pre ostatných uchádzačov. 

 V prípade uchádzačov so zdravotným znevýhodnením, resp. ŠVVP sa môže čas na vykonanie 

testu študijných predpokladov (2.2) a/alebo čas na psychodiagnostické vyšetrenie (2.3) 



 

 
 
 
 
Stredná športová škola 

 
Stredná odborná škola 
drevárska 

SPOJENÁ ŠKOLA 
R o s i n s k á  c e s t a  4 
0 1 0  0 8   Ž i l i n a 

 

z r i a ď o v a t e ľ  

primerane predĺžiť v závislosti od individuálnych potrieb uchádzača spravidla v rozsahu od 

25% do 100%.  

 V prípade nedoručenia správy z diagnostického vyšetrenia, nie staršej ako 2 roky, z Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) resp. Centra špeciálno-

pedagogického poradenstva (CŠPP) budú uchádzači konať prijímaciu skúšku za rovnakých 

podmienok ako ostatní uchádzači. 

 Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR neuskutoční 

niektorá časť prijímacieho konania, príslušné kritérium uchádzačom sa nebude hodnotiť. 

 Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v 

riadnom termíne, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín za predpokladu, že dôvod 

neúčasti na prijímacej skúške oznámi a riadne ospravedlní (napr. potvrdenie od lekára) 

uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr 

v deň konania danej fázy prijímacej skúšky do 8.00 hod. 

 Zoznam úspešných a neúspešných uchádzačov v abecednom poradí v rámci 1. fázy 

prijímacieho konania bude zverejnený na webovom sídle školy najneskôr 7 dní pred konaním 

2. fázy prijímacieho konania. 

 Výsledky prijímacieho konania, a teda zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 

konania budú zverejnené na výveske školy a na webovom sídle školy www.sportovaskolaza.sk 

dňa 18. mája 2022. Do tohto termínu zašle riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí/neprijatí 

uchádzača. 

o Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom (z 

pozvánky) zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní  

 Zákonný zástupca prijatého uchádzača najneskôr do 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne 

potvrdí strednej škole nastúpenie na štúdium. V prípade nedoručenia potvrdenia o nastúpení, 

resp. doručenia potvrdenia o nenastúpení do uvedeného termínu rozhodnutie o prijatí stráca 

svoju platnosť a považuje sa to za nezáujem o štúdium. Takto uvoľnené miesto bude ponúknuté 

ďalšiemu úspešnému uchádzačovi v poradí, ktorý bol neprijatý pre nedostatok miesta a jeho 

zákonní zástupcovia v stanovenej lehote voči takémuto rozhodnutiu podali odvolanie (5 dní od 

doručenia rozhodnutia o neprijatí).  

 V prípade doručenia potvrdenia o nastúpení, ostatné rozhodnutia o prijatí zo škôl uvedených 

na prihláške sa stávajú neplatnými. 

 Zákonný zástupca neprijatého uchádzača sa môže proti rozhodnutiu o neprijatí odvolať v 

lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia spôsobom uvedeným v rozhodnutí o neprijatí. 

 Na nenaplnený počet miest v 1. kole prijímacieho konania sa budú dňa 21.06.2022 konať 

prijímacie skúšky v 2. kole podľa rovnakých kritérií. 

 V prípade, že pre dané športové odvetvie nebude dostatočný počet žiakov na otvorenie skupiny 

športovej prípravy, žiaci budú mať zabezpečenú všestrannú pohybovú prípravu.  

 Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na telefónnom čísle 0908 902 252 (PaedDr. 

Vladimír Kuťka) alebo prostredníctvom e-mailu skola@sportovaskolaza.sk. 

http://www.sportovaskolaza.sk/
mailto:skola@sportovaskolaza.sk
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 Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade dňa 31. januára 2022. 

 Kritériá sú zverejnené na webovom sídle školy: www.sportovaskolaza.sk. 

DORUČOVANIE PRÍLOH K PRIHLÁŠKE 

1. Vyjadrenie lekára so špecializáciou telovýchovné lekárstvo (nie je predpísané tlačivo) 

 originál v prípade doručovania poštou/osobne 

 sken v prípade doručovania cez EduPage 

2. Príloha č. 1 - Potvrdenie NŠZ a športového klubu 

 originál v prípade doručovania poštou/osobne 

 sken v prípade doručovania cez EduPage 

3. Príloha č. 4 - Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa 

rozhoduje v správnom konaní 

 originál v prípade doručovania poštou/osobne 

 sken v prípade doručovania cez EduPage 

4. Príloha č. 5 - Informovaný súhlas zákonného zástupcu s psychodiagnostickým vyšetrením 

 originál v prípade doručovania poštou/osobne 

 originál osobne v deň konania 1. fázy prijímacieho konania (overenie športového výkonu)  

5. Kópie vysvedčení (ak je to potrebné) 

 originál v prípade doručovania poštou/osobne 

 sken v prípade doručovania cez EduPage 

6. Správa z diagnostického vyšetrenia žiaka so ŠVVP (ak je to potrebné) 

 originál v prípade doručovania poštou/osobne 

 sken v prípade doručovania cez EduPage 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 31.01.2022      PaedDr. Peter Hruška, v. r.  

riaditeľ školy 

http://www.sportovaskolaza.sk/


Príloha č. 1 

Vykonávaný šport:

Meno, priezvisko uchádzača:

Dátum narodenia uchádzača:

Dátum: Pečiatka a podpis NŠZ alebo príslušného športového klubu:

Pôsobenie v športovom klube:

názov, sídlo a štatutár športového klubu

Názov súťaže a kategória Umiestnenie

Pôsobenie v športovom klube:

názov, sídlo a štatutár športového klubu

Názov súťaže a kategória Umiestnenie

Pozn.: Ak ste počas uplynulej a tejto sezóny pôsobili vo viac ako 2 kluboch tak prosíme, vyplňte ďalšie tlačivo

Názov a sídlo príslušného národného športového zväzu:

PRE INDIVIDUÁLNE ŠPORTY  uviesť najlepšie dosiahnuté výsledky s presným názvom súťaže, umiestnení a kategóriou

Športové výsledky v sezóne 2021/2022

PRE KOLEKTÍVNE ŠPORTY  uviesť len presný názov súťaže a kategórie

Sezóna 2020/2021

uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov 

Potvrdenie
pre účely splnenia kritéria 1.1 v rámci prijímacieho konania

Aktuálna sezóna 2021/2022

Potvrdenie 
pre účely prijímacieho konania v strednej športovej škole

v súlade § 63 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto potvrdzujeme, že:

Športové výsledky v sezóne 2020/2021

Pečiatka a podpis štatutára športového klubu,  

ktorý potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov

Dátum:

Pečiatka a podpis štatutára športového klubu,  

ktorý potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov

Dátum:

podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

PRE KOLEKTÍVNE ŠPORTY  uviesť len presný názov súťaže a kategórie

PRE INDIVIDUÁLNE ŠPORTY  uviesť najlepšie dosiahnuté výsledky s presným názvom súťaže, umiestnení a kategóriou
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VŠEOBECNÉ MOTORICKÉ TESTY 

 

Testová batéria obsahuje 9 všeobecných motorických testov: 

1. beh na 30m (faktor lokomočnej rýchlosti) 

Pokyny pre testovaného: Pred štartom sa treba dôkladne rozcvičiť, tak aby sa žiak mohol pohybovať 

maximálnou intenzitou s maximálnym úsilím. Štart sa vykonáva z polovysokého štartu (predné 

noha – odrazová, silnejšia je priložená k štartovej čiare – nie na čiare, ale pred čiarou, druhá noha 

je mierne zakročená tak, aby to umožnilo mierne pohyby a prenášanie hmotnosti medzi 

jednotlivými končatinami, pričom žiak je mierne znížený – mierny predklon a pokrčenie v kolenách; 

obe nohy sú neustále v kontakte s podložkou; horné končatiny sú prirodzene uvoľnené a 

sprevádzajú činnosť dolných končatín). Konkrétne pokyny môžu byť situačne upravené. 

2. hod plnou loptou (faktor výbušnej sily horných končatín) 

Pokyny pre testovaného: Zaujmi stoj mierne rozkročný (vedľa meracieho pásma) – asi na šírku 

ramien; obe špičky chodidiel sú tesne pred čiarou hodu, chodidla sú vedľa seba, zakročenie ani 

vykročenie pred, v priebehu, ani po vykonaní hodu nie je dovolené. Pevne uchop loptu, vzpaž, 

zakloň sa (aby si nestratil rovnováhu) a hoď loptu „autovým vhadzovaním“ šikmo hore vpred tak, 

aby si dosiahol, čo najlepší výkon. Po hode nesmieš stratiť rovnováhu, nesmieš prepadnúť vpred 

(prešľap) a dotknúť sa akoukoľvek časťou tela priestoru, kde sa vykonáva meranie. Konkrétne 

pokyny môžu byť situačne upravené. 

3. skok do diaľky z miesta (faktor odrazovej sily dolných končatín) 

Pokyny pre testovaného: Zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel pred odrazovou čiarou) 

predklon, hmit podrepmo do zapaženia, mohutne sa odraz so súčasným švihom paží vpred. Usiluj 

sa doskočiť znožmo čo najďalej a potom zaujmi vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vpred ani 

vzad do odmerania výkonu. Konkrétne pokyny môžu byť situačne upravené. 

4. zhyby na hrazde (vytrvalostná sila svalstva horných končatín) 

Pokyny pre testovaného: Testovaný visí nadhmatom na žrdi, ruky sú na šírku ramien, brada musí 

byť nad žrďou a opakovane sa zdvíha a priťahuje do zhybu a vracia sa späť do štartovej pozície, v 

ktorej sú paže napnuté a vystreté. Úlohou je urobiť čo najviac správnych zhybov. Test končí v tom 

momente, keď testovaný ukončí plynulý pohyb na min. 2 sekundy. Konkrétne pokyny môžu byť 

situačne upravené.  

5. výdrž v zhybe na hrazde (statická vytrvalostná sila svalstva horných končatín) 

Pokyny pre testovaného: Vystúp na stoličku, uchop hrazdu nadhmatom. Pomôžem ti tým, že ťa 

nadvihnem do takej výšky, aby si mal bradu nad úrovňou žrde. Vydrž v polohe zhybu čo najdlhšie 

bez toho, aby si sa bradou dotýkal hrazdy. Test sa končí v okamihu, keď oči klesnú pod úroveň 

hrazdy. Meria sa čas výdrže v zhybe. Konkrétne pokyny môžu byť situačne upravené. 
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6. vytrvalostný beh (faktor všeobecnej vytrvalosti) 

Pokyny pre testovaného: Pred behom sa rozohrej ľahkým poklusom, gymnastickými naťahovacími 

cvičeniami, bežeckou abecedou a atletickými rovinkami. Po odštartovaní sa usiluj behom alebo 

chôdzou po dráhe prekonať čo najväčšiu vzdialenosť. Po 11. min. počuješ píšťalkou signál, že beží 

posledná minúta. Môžeš ešte zrýchliť, ak ti zostalo dostatok síl. Po 12. minúte počuješ druhý 

výstrel, na ktorý zastavíš a počkáš na mieste, dokiaľ examinátor nezapíše počet odbehnutých 

celých 50 m úsekov nad celé kolá, ktoré sa značili na štartovej čiare pri prebiehaní. Konkrétne 

pokyny môžu byť situačne upravené. Obmenou 12 min. behu môže byť tzv. JOJO test na počet 

prekonaných úsekov. Konkrétne pokyny môžu byť situačne upravené. 

7. ľah-sed (faktor dynamickej sily brušného svalstva) 

Pokyny pre meraného: Zaujmi polohu ľah vzadu, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá mierne 

od sebe vo vzdialenosti cca 30 cm, paže spojené vzpažme za hlavou (prsty rúk zakliesnené do seba). 

Na signál vykonávaj sed – ľah čo najrýchlejšie v priebehu 1 min. (obidvomi lakťami sa dotýkaj 

súhlasných stehien (čo najbližšie kolien) a rukami – prstami alebo pätami sa dotkni pri každom ľahu 

podložky, prsty rúk sú neustále zopnuté za hlavou, ináč sa vykonaný sed – ľah neráta). Konkrétne 

pokyny môžu byť situačne upravené. 

8. hĺbka predklonu (faktor ohybnosti) 

Pokyny pre testovaného: Pred meraním sa rozcvič a ponaťahuj; najmä chrbticu a zadné stehenné 

svaly. V cvičebnom úbore, bez topánok sa postav vzpriamene na podložku tak, že špičky sa takmer 

dotýkajú papiera pripevneného vpredu na lavičke, chodidla sú rovnobežné, môžu byť maximálne 

od seba 10 cm. Voľne sa predkláňaj tak, aby si špičkami prstov dosiahol na prednej strane 

pripevneného papiera, čo najnižšie. Nie je dovolené pokrčiť nohy v kolenách, ani vykonať pohyb 

predklonenia hmitom. V konečnej polohe treba vydržať aspoň 2 s, aby examinátor odčítal výkon. 

Konkrétne pokyny môžu byť situačne upravené. 

9. člnkový beh 5x10m (faktor rýchlosti v sile) 

Pokyny pre testovaného: Na štartový povel z polovysokého štartu vybieha od štartovacej čiary k 10 

m vzdialenej protiľahlej čiare tak, že ju jedným chodidlom prekračuje. Test pokračuje bez 

prerušenia a končí po absolvovaní všetkých 5 úsekov dobehnutím na štartovaciu čiaru. Pred 

dobehnutím do cieľa sa nespomaľuje. Test sa vykonáva 2 x. Meria sa najrýchlejší čas v sekundách. 

Konkrétne pokyny môžu byť situačne upravené.  

Pre potreby prijímacieho konania prijímacia komisia vyberie maximálne 5 testov podľa 

podmienok a druhu športového odvetvia. 

Pre rozšírené všeobecné motorické testy prijímacia komisia vyberie ďalšie 3 testy ako náhradu 

za špeciálne motorické testy (pre uchádzačov v športoch, v ktorých nerealizujeme špeciálne 

motorické testy). 

 

V Žiline 21. januára 2022     PaedDr. Peter Hruška 

        riaditeľ školy 
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ŠPECIÁLNE MOTORICKÉ TESTY 

Testové batérie obsahujú niekoľko kategórií motorických testov podľa jednotlivých druhov 

športových odvetví: 

KOLEKTÍVNE ŠPORTY 

1. FUTBAL – všetky zvolené herné činnosti jednotlivca v technickom prevedení,

➢ slalom s loptou, vedenie lopty, vedenie lopty so zmenami smeru,

➢ prihrávky rôznym spôsobom na počet a presnosť,

➢ streľba rôznym spôsobom na počet a na presnosť,

➢ žonglovanie nohou, hlavou,

➢ krátke štarty, spravidla test behu na 10m meraný fotobunkou,

➢ herný prejav v prípravnej hre podľa podmienok,

➢ člnkový beh, prekážkové dráhy, JOJO test vytrvalosti.

2. HOKEJ – všetky zvolené herné činnosti jednotlivca v technickom prevedení,

➢ korčuliarske zručnosti na ľade v týchto testoch:

o 36 metrov vpred a vzad na čas,

o 6 x 9 metrov na čas a 6x54 metrov na čas,

o korčuľovanie so zmenami smeru vpred a vzad vo štvorici s pukom,

➢ herný prejav v prípravných hrách podľa podmienok, 

➢ testy na suchu 

o beh so zmenami smeru na čas,

o trojskok znožmo do diaľky,

o kľuky,

o vytrvalostný člnkový beh,

o tlak na lavičke,

o drepy na jednej nohe.

3. HÁDZANÁ – všetky zvolené herné činnosti jednotlivca v technickom prevedení,

➢ prihrávky rôznym spôsobom na počet, presnosť, prípadne o stenu,

➢ herný prejav v prípravnej hre podľa podmienok,

➢ vedenie lopty, dribling na 30 metrov,

➢ streľba rôznymi spôsobmi  na počet a presnosť, hod hádzanárskou loptou,

➢ beh na 2x15 metrov, beh na 10x20 metrov, hĺbka predklonu, 12- minútový beh.

4. BASKETBAL – všetky zvolené herné činnosti jednotlivca v technickom prevedení,

➢ prihrávky rôznym spôsobom, slalom s loptou, dribling,

➢ streľba v pohybe z rôznych pozícií, streľba po dvojtakte z oboch strán,

➢ streľba z trestných hodov,

➢ herný prejav v prípravnej hre podľa podmienok,

➢ člnkový beh, vytrvalostný test.

5. VOLEJBAL – všetky zvolené herné činnosti jednotlivca v technickom prevedení,

➢ odbíjanie obojručne zdola i zhora v dvojiciach, kde sa hodnotí technika odbíjania,

➢ podanie na presnosť,
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➢ ukážky smečovania, 

➢ herný prejav v hre s počtom hráčov podľa podmienok, 

➢ člnkový beh, odhody plnou loptou, výskoky znožmo, zhyby na hrazde. 

6. FLORBAL – všetky zvolené herné činnosti jednotlivca v technickom prevedení, 

➢ prihrávky forehandom, backhandom na presnosť, 

➢ vedenie loptičky, slalom, 

➢ streľba na presnosť po vedení loptičky, 

➢ prihrávky v pohybe na presnosť, 

➢ herný prejav v prípravnej hre podľa podmienok, 

➢ člnkový beh, ľah-sed, zhyby na hrazde, vytrvalostný test. 

7. FUTSAL – všetky zvolené herné činnosti jednotlivca v technickom prevedení, 

➢ slalom s loptou, vedenie lopty, 

➢ prihrávky na presnosť, prebratie lopty, reťazce týchto herných činností, 

➢ streľba rôznymi spôsobmi, z rôznych pozícií na presnosť pod časovým tlakom, 

➢ herný prejav v modelovanej hre podľa podmienok, 

➢ beh na 10m, člnkový beh, vytrvalostný test, ľah-sed, prekážková dráha. 

INDIVIDUÁLNE ŠPORTY 

1. CYKLISTIKA – technika na bicykli, 

➢ 200 metrov letmý štart, 

➢ 500 metrov a 2000 metrov pevný štart, 

➢ 10 km pevný štart, 

➢ testy vytrvalosti. 

2. PLÁVANIE – 200 metrov polohové preteky v rámci plaveckej všestrannosti, 

➢ 100 metrov vlastná špecializácia, 

➢ testy ohybnosti, zhyby na hrazde, ľah-sed, silové testy, testy vytrvalosti, výkrut ramien. 

3. TENIS – forehand a backhand na terč ( presnosť ), 

➢ podanie na presnosť, 

➢ vejár so zbieraním loptičiek 

➢ preskoky cez švihadlo za 10sekúnd a za 60sekúnd, 

➢ člnkový beh, testy odrazovej sily, sily horných končatín, 12-minútový beh. 

4. ATLETIKA – špecializácia na atletickú disciplínu, 

➢ beh na 60 metrov, 

➢ atletická ABC, 

➢ člnkový beh, 

➢ silové testy na odrazovú silu, silu vo vytrvalosti, resp. rýchlosť vo vytrvalosti. 

OSTATNÉ ŠPORTY (individuálne aj kolektívne)  

Rozšírené všeobecné motorické testy (minimálne 3 ďalšie testy zo skupiny všeobecných 

motorických testov). 

 

V Žiline dňa 21. januára 2022     PaedDr. Peter Hruška 

riaditeľ školy 



Príloha č. 4A 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

Stredná športová škola 

org. zložka Spojenej školy 

Rosinská cesta 4 

010 08 Žilina 

V ............................................., dňa ...................... 

Vec:  

Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje 

v správnom konaní 

...................................................................................................... ako matka a zákonná zástupkyňa a 

...................................................................................................... ako otec a zákonný zástupca 

nášho syna/našej dcéry ........................................................................................ v súlade s § 144a 

ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujeme, že všetky podania týkajúce 

sa výchovy a vzdelávania týkajúcich sa nášho syna/našej dcéry, o ktorých sa rozhoduje v správnom 

konaní, bude podpisovať ............................................................................................. 

Podpis zákonného zástupcu 

Podpis zákonného zástupcu 



 

Príloha č. 4B 

 

Čestné vyhlásenie 
 
 
 
Dolupodpísaný(á)..............................................................................................................  

rodné číslo................................................... ako rodič/zákonný zástupca. 

 

Trvale bytom...................................................................................................................... 

 

Telefón ............................................................. 

e-mail ............................................................... 

 

 

týmto čestne vyhlasujem, že zadováženie súhlasu/podpisu druhého 

rodiča/zákonného zástupcu ............................................................................................ 

na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania môjho syna/mojej dcéry 

..........................................................................................., o ktorých sa rozhoduje 

v správnom konaní,  je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, vec neznesie 

odklad a predloženie tohto čestného vyhlásenia je v najlepšom záujme môjho 

syna/mojej dcéry. 

                                                                            

Som si vedomý/-á toho, že pokiaľ by mnou uvedené čestné vyhlásenie nebolo pravdivé 

alebo informácie boli závažným spôsobom zamlčané, budem znášať všetky z toho 

vyplývajúce právne následky. 

 

 

 

V................................................... dňa......................... 

 

 

 ................................................................. 

 podpis vyhlasovateľa 
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Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Predmestská 1613, 010 01 Žilina         

IČO: 36143405, cpppapza@cpppapzilina.sk tel: 041/ 565 00 18 

_________________________________________________________________________________________________ 

INFORMOVANÝ SÚHLAS SO PSYCHOLOGICKÝM VYŠETRENÍM 

A INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Rodič/ zákonný zástupca (uveďte: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt): 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Svojím podpisom potvrdzujem, že po preštudovaní uvedených informácií dobrovoľne súhlasím v zmysle § 2, pís. z); zákona č. 

245/2008 Z. z. so psychologickým vyšetrením môjho dieťaťa: 

Meno a priezvisko: .............................................................................Dátum a miesto narodenia: ..............................................................................  

Rodné číslo: .....................................................Adresa trvalého pobytu:................................... ....................................................................................  

Štátna príslušnosť: ................................Národnosť: ..........................Škola: ............................. ................................................................................... 

V .......................................... dňa: ......................................      ............................................................. 

 podpis rodiča (zákonného zástupcu) 

     Potvrdzujem, že som bol(a) informovaný(á) a riadne poučený(á) o dôvode, účele, spôsobe a možnostiach starostlivosti v CPPPaP Žilina, ako 

aj o možných dôsledkoch spojených s navrhovanou starostlivosťou. Poučenie mi bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s 

možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť. 

V .......................................... dňa: ......................................  ............................................................. 

   podpis rodiča (zákonného zástupcu) 

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline za účelom 

poskytovania psychologickej starostlivosti môjmu dieťaťu, spracúvalo osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia 

o ochrane údajov, v rozsahu uvedenom v § 11, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Súhlas udeľujem do ukončenia

starostlivosti v CPPPaP Žilina, Predmestská 1613, 010 01 Žilina. 

V .......................................... dňa: ......................................      ............................................................. 

 podpis rodiča (zákonného zástupcu) 

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím so zaslaním informácie o výsledkoch psychologického vyšetrenia inštitúcii 

oprávnenej zo zákona – Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 

V .......................................... dňa: ......................................      ............................................................. 

 podpis rodiča (zákonného zástupcu) 
Povinné informovanie: 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“). Súhlas so spracúvaním

osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. 

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré upravujú, resp. konkretizujú 

povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  

Prehlásenie prevádzkovateľa:  

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby 

(DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke prevádzkovateľa zverejnila všetky povinné informácie 

nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania 

bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.  

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: 

www.informovanie.osobnyudaj.sk alebo www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie 

s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe u 

Prevádzkovateľa. 

Vyhlásenia dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje,  že sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými 

v tomto dokumente a znením čl. 12 až 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Uvedené informácie sú pre dotknutú osobu 

zrozumiteľné a ich obsahu porozumela.  

V .......................................... dňa: ......................................      ............................................................. 

 podpis rodiča (zákonného zástupcu) 

Príloha č. 5
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Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina 

Predmestská 1613, 010 01 Žilina, IČO: 36143405 

             cpppapza@cpppapzilina.sk, tel: 041/ 565 00 18 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

INFORMÁCIE O PSYCHOLOGICKOM VYŠETRENÍ 

 (ďalej len „vyšetrenie“) 

 

(starostlivo preštudujte pred podpísaním súhlasu) 

 

 

      Psychologické vyšetrenie sa realizuje len s informovaným písomným súhlasom rodiča (zákonného zástupcu.). Vyšetrenie je 

súčasťou prijímacích skúšok na športovú školu. Je zamerané na posúdenie predpokladov vo vzťahu k zvolenému štúdiu, realizujú ho 

psychológovia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Žiline priamo v priestoroch školy. 

Vyšetrenie trvá spravidla približne 2 hodiny, vykonáva sa skupinovou formou. 

     V záujme podania  optimálneho výkonu je dôležité, aby dieťa, ktoré sa zúčastní psychologického vyšetrenia, malo dostatok 

spánku, bolo odpočinuté a zdravé. 

 Pri tomto type vyšetrenia sa komplexná správa zo psychologického vyšetrenia nevypracováva, škole sa zasiela písomná 

informácia o výsledkoch psychologického vyšetrenia, ktorá je jedným z podkladov pre ďalšie rozhodovanie riaditeľa školy. 

     V prípade záujmu rodiča (zákonného zástupcu) o konzultáciu so psychológom, je možné individuálne si dohodnúť termín 

konzultácie  v CPPPaP Žilina. 

     Vyšetrenie je poskytované bezplatne – v zmysle §130 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Školský zákon“). 

     Na vyšetrenie sa používajú diagnostické nástroje – tzv. psychologické testy, vychádzajúce z odborných vedeckých princípov 

platných v psychológii, psychodiagnostike, metodológii a psychometrii. Kvantitatívne a kvalitatívne údaje z testov sú súčasťou 

osobného spisu dieťaťa vedeného v CPPPaP.  

    Osobné údaje môžu byť zisťované a spracúvané  v zmysle § 11 ods. 6 písm. a), b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

− Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie získava a spracúva o Vašom dieťati nasledujúci rozsah 

osobných údajov: meno a priezvisko; dátum a miesto narodenia; adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa 

obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu; rodné číslo; štátna príslušnosť; národnosť; informácie o fyzickom 

zdraví a duševnom zdraví; informácie o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-

pedagogickej diagnostiky, rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti, výsledky monitorovania a hodnotenia kvality 

výchovy a vzdelávania.  

− Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie získava a spracúva o Vás ako zákonných zástupcoch 

nasledujúci rozsah osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska a druh pobytu, kontakt na účely komunikácie, 

dosiahnuté vzdelanie. 

 

     Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, zamestnanci CPPPaP sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedeli pri svojej činnosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu v CPPPaP podľa § 8 ods. 1, písm. c.) zákona č.  552/2003 

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, podľa § 3 zákona č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti  

a Slovenskej komore psychológov v znení neskorších predpisov, podľa § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj podľa § 11 ods. 7 školského zákona. 

 

     S týmito údajmi sa nakladá podľa vyššie uvedených právnych predpisov a bez písomného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa 

nebudú poskytnuté iným osobám. Po uplynutí skartovacej lehoty, ktorá je stanovená v ust. § 6 ods. 2 vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č. 21/2022 Z .z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, budú skartované a zničené. 
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