
PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 

2022/2023 

Termíny konania:  

1. fáza - pohybová časť – 24.3.2022 o 9.00 hod. v priestoroch školy 

2. fáza – psychodiagnostické testovanie 5.5. 2022 o 9.00 hod. v priestoroch školy  

Náhradný termín pre ospravedlnených uchádzačov z 1.kola - termín určí riaditeľ 

školy 

Uchádzač musí doručiť prihlášku na štúdium cez Edupage najneskôr do 20.3.2022. 

 

 OBSAH PRIJÍMACEJ TALENTOVEJ SKÚŠKY : 

 1. Všeobecné a špeciálne pohybové testy  

2. Psychodiagnostické testovanie (do tejto fázy postupujú uchádzači, ktorí uspeli v 

pohybovej časti)  

Kritériá prijatia: 

1.Všeobecné pohybové testy - potrebný počet bodov z jednotlivých disciplín v rámci 

pohybovej časti 

 Disciplíny:  

➢ Beh na 50m 

➢ Sed – ľah (1 min) 

➢ Hod plnou loptou (2 kg)  

➢ Štvorskok 

➢ Beh-člnkový 4x10m 

 

2.Špeciálne pohybové testy - potrebný počet bodov z jednotlivých disciplín 

zameraných na výkon v konkrétnych druhoch športov  

➢Špeciálny test – HOKEJ, streľba  

➢Špeciálny test – TENIS, vejár  

➢Špeciálny test – Fitnes , zhyby nadhmatom (počet opakovaní 1x)  



➢Špeciálny test – STOLNÝ TENIS, vejár 

➢Špeciálny test – FUTBAL, streľba nohou po slalome 

➢ Špeciálny test – ŠPORTY ROZNE, vejár  

 

3. Psychodiagnostické testovanie – odporúčanie prijatia uchádzača akreditovanou 

inštitúciou, ktorá vyhodnocuje písomné psychodiagnostické testy  

Psychodiagnostické testovanie bude bodované. Bodový stav nebude zarátaný do 

celkového bodovania, ale bude vyhodnotený v troch úrovniach:  

-odporúča (40 – 20 bodov) 

-odporúča s rizikom (20- 13 bodov) 

- neodporúča (12 a menej bodov) 

 

4. Výborný zdravotný stav potvrdený všeobecným alebo športovým lekárom 

 

 Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 

konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022.  

 

Celkové hodnotenie ( dosiahnutie) bodov pre prijímacie talentové 

skúšky - školský rok 2022/2023 : 

 
Za testy všeobecnej výkonnosti................................. 50 bodov 

Za testy špeciálnej výkonnosti.................................. 20 bodov 

Za športové výsledky................................................... 20 bodov 

Za prospech.....................................................................10 bodov 

Vyhovujúci výsledok psychodiagnostických testov 

                                             

                               spolu 100bodov 

 

Min počet bodov k prijatiu................. 20 bodov + vyhovujúci výsledok 

psychodiagnostických testov 

Max počet bodov k prijatiu................. 100 bodov + vyhovujúci výsledok 

psychodiagnostických testov 

 



MIESTO KONANIA 

v priestoroch školy, stiahnite si mapu https://goo.gl/maps/pmuGYHbfwd6twntY7 

 

KONTAKT 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Hromjaková Eva, mobil 0905 150 064, eva.hromjakova@sportaskola.sk  

e-mail : sekretariat@sportovegymnazium.sk  

webová stránka : www.sportovegymnazium.sk  

Adresa školy:  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice  

mapa školy:  https://goo.gl/maps/H1yfvHXaBFbf5imE7 

 

Mgr. Eva Hromjaková, koordinátor prijímacích talentových skúšok 

https://goo.gl/maps/pmuGYHbfwd6twntY7
mailto:sekretariat@sportovegymnazium.sk
http://www.sportovegymnazium.sk/

