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Podmienky a kritériá prijatia na štúdium do I. ročníka 

pre školský rok 2022/2023 odbor 7471 M 00 športový manažment 

 
Prijímacej skúšky sa môže zúčastniť každý žiak, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 

- je žiakom 9. ročníka základnej školy alebo absolventom základnej školy; 

- v stanovenom termíne (do 20. marca 2022) podal zákonný zástupca riadne vyplnenú prihlášku  

- absolvoval predpísané lekárske vyšetrenie a jeho zdravotný stav mu umožňuje v plnom rozsahu absolvovať 

talentovú skúšku a štúdium 

- uchádzač preukáže potvrdenie národného športového zväzu, že je v zozname talentovaných športovcov 

 

Prijímacia skúška sa skladá z hodnotenia vedomostnej úrovne, overenia špeciálnych 

schopností, zručností a nadania a psychodiagnostického vyšetrenia. 

 

1. fáza 

Pohybová skúška na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 
Uchádzač o prijatie úspešne absolvoval talentovú pohybovú skúšku, ak dosiahol v testoch aspoň 30 bodov zo 60 

možných (všeobecný pohybový test 25 bodov: 50 m šprint, hod 2 kg medicinbalom, skok do diaľky z miesta, 12 

minútový beh, špeciálny pohybový test 35 bodov zo zvoleného športu). 

Riaditeľ školy odpustí uchádzačovi absolvovanie časti talentovej skúšky (špeciálny pohybový test), ak sa uchádzač na 

Majstrovstvách Slovenskej republiky v roku 2020, 2021 alebo 2022 (a vyššej majstrovskej súťaži) umiestnil 

na 1. až 3. mieste. Uchádzač, ktorý spĺňa uvedenú podmienku získava za špeciálny pohybový test 35 bodov.  

 

2. Fáza 

Psychodiagnostické vyšetrenie 
Uchádzač o prijatie úspešne absolvoval psychodiagnostické vyšetrenie 

 

 

Hodnotenie vedomostnej úrovne 
Vedomostná skúška sa vykoná administratívne na základe vypočítaného priemerného prospechu z povinných 

vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním za 8. ročník II. polrok a 9. ročník I. 

polrok. 

Priemer: 1,00 – 1,20  - 10 bodov   1,81 – 1,90  -  5 bodov 

    1,21 – 1,40  -   9 bodov   1,91 – 2,00  -  4 body 

    1,41 – 1,60  -   8 bodov   2,01 – 2,10  -  3 body 

    1,61 – 1,70  -   7 bodov   2,11 – 2,20  -  2 body 

    1,71 – 1,80  -   6 bodov   2,21 – 2,30  -  1 bod 

 

Poradie úspešných uchádzačov sa zostaví na základe súčtu bodov získaných z pohybovej skúšky na 

overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a hodnotenia vedomostnej úrovne. 
 

V prípade zhody bodov u viacerých uchádzačov rozhoduje o poradí: 

1) výsledky prijímacej talentovej pohybovej skúšky – počet bodov za špeciálny pohybový test 

2) výsledky prijímacej talentovej pohybovej skúšky – počet bodov za všeobecný pohybový test 

3) študijné výsledky zo základnej školy – priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov okrem 

vyučovacích predmetov s výchovným zameraním za VIII. ročník II. polrok a IX. ročník I. polrok 

 

V prípade uchádzačov o štúdium so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím 

 na ich zdravotné znevýhodnenie podľa odporúčania poradenského zariadenia. 

Uchádzači budú prijatí na základe výsledného poradia uchádzačov. 

Plánovaný počet na prijatie do I. ročníka  je 46 žiakov. 

Termín prijímacích skúšok: 1. fáza 29. marec – 1. apríl 2022, 2. fáza 4. máj 2022i 

um                    Trieda SNP 54                      974 01 Banská Bystrica 


