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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 2024/2025 
 

Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 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 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) 

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 určenom MŠVVaŠ SR podľa jednotlivých športov 

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

Psychodiagnostické vyšetrenie a overenie zdravotnej spôsobilosti a študijných predpokladov 

o v jednom dni v 1. termíne určenom MŠVVaŠ SR 

o v jednom dni v 2. termíne od určenom MŠVVaŠ SR 

 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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OBSAH A KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK do študijných odborov 

F
Á

Z
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Kritériá Charakteristika Spôsob určenia 

Počet 

bodov 

(spolu 350) 

Úspešne 

7451J 

7471M 

7475M 

7476M 

1
. 
F

Á
Z
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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 

2
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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. 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. 
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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 a súčasne minimálne 15 bodov za kritériá 2.1, 2.2. 

• Uchádzač o štúdium do ktoréhokoľvek študijného odboru úspešne vykoná prijímaciu skúšku, 

ak získa za kritériá 1.1, 1.2 a 1.3 v súčte minimálne 225 bodov. 

• 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 

• Termín na podanie prihlášky je do termínu určenom MŠVVaŠ SR (pričom rozhoduje dátum 

odoslania cez systém EduPage alebo dátum podania prihlášky na pošte). 

• Pozvánky na prijímacie skúšky budú uchádzačom zasielané 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 

psychodiagnostické vyšetrenie (2.3) 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. 
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• 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 určenom MŠVVaŠ SR. 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  

• Na nenaplnený počet miest v 1. kole prijímacieho konania sa budú dňa v termíne určenom 

MŠVVaŠ SR 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. 

• Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade dňa 14. novembra 2022. 

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

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 14.11.2022      PaedDr. Peter Hruška, v. r.  

riaditeľ školy 

http://www.sportovaskolaza.sk/
mailto:skola@sportovaskolaza.sk
http://www.sportovaskolaza.sk/

