
 

     Súkromná stredná športová škola - ELBA     

Smetanova  2,  080 05   Prešov 

        tel.: 051 / 77 14 999, e-mail: sportova.skola@elbaci.sk 

 

Hodnotiaca správa za 2. polrok školského roka 2018/2019 

 

Predmety: Športová príprava, Telesná a športová výchova, Základy športovej prípravy  

 

Predmetová komisia SRL pracovala v zložení:  

Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Miloš Marinica  

Členovia:  PaedDr. Miroslav Nagy 

  Mgr. Ľuboš Zlatohlavý  

  Mgr. Radoslav Kubánka 

  Mgr. Richard Purdeš 

  Mgr. Zuzana Petreková 

Blanka Hympánová    

   Ing. Vladimír Dzurja 

  Maroš Guľvas   

  Róbert Petruš 

  

1. Výsledky klasifikácie za 2. polrok školského roka 2018/2019 z jednotlivých predmetov 

Predmet: Športová príprava 

 Triedy: I.G, II.G, III.G, IV.G 

Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

I. G 1,56 1,88 1,33 

II. G 1,50 1,66 1,16 

III. G 1,40 1,50 1,00 

IV. G 1,10 1,00 1,00 

Priemer 1,39 1,54 1,16 

 

 Triedy: V.G, VI.G, VII.G, VIII.G, I.A, II.A, III.A, IV.A  

Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

I. A 1,71 2,46 1,25 

II. A 1,29 1,83 1,21 

III. A 1,61 1,90 1,06 

IV. A 1,60 1,91 1,25 

V. G 1.00 1,00 1,28 

VI. G 1,27 2,23 1,33 

VII. G  1,38 1,77 1,13 

VIII. G 1,39 2,00 1,5 

Priemer 1,46 2,03 1,23 



Sekcia: Futbal 

Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

I. A 1,2 1,5 2,00  

II. A 1,85 1,4 1,28 

III. A 1,5 1,44 1,00 

IV. A 1,5 1,0 1,16 

V. G 1,0 1,0 1,00 

VI. G 1,0 1,0 1,00 

VII. G 1,5 1,0 1,50 

VIII.G 1,0 1,0 - 

  

Sekcia: Posilňovňa 

Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

I. A 2,0 1,6 1,00 

II. A 1,25 1,3 1,33 

III. A 1,5 1,25 1,33 

IV. A 1,3 1,3 1,00 

V. G - 1,35 1,16 

VI. G 2,0 1,25 1,00 

VII. G 2,0 1,00 1,00 

VIII. G 1,75 1,6 1,5 

 

 Sekcia: Všeobecná športová príprava 

Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

I. A 2,0 1,6 2,0 

II. A 1,5 1,3 1,33 

III. A 1,66 1,25 1,5 

IV. A 2,0 1,3 1,66 

V. G - - 1,0 

VI. G 1,0 1,35 1,3 

VII. G - 1,25 1,35 

VIII. G - 1,00 1,25 

 

Sekcia: Volejbal 

Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

I. A 1,00 1,50 1,00 

II. A 1,00 1,00 1,00 

III. A 1,00 1,00  

VI. G - - 2,00 

VII. G - - 1,09 

VIII. G 1,22 1,29 1,50 



 Sekcia: Rýchlokorčuľovanie 

Trieda II. polrok 2018/2019 I. polrok 2018/2019  II. polrok 2017/2018  

V. G - - 1,00 

VI. G 1,00 1,00 1,33 

VII. G 1,00 1,00 - 

 

 

Predmet: Telesná a športová výchova 

Trieda II. polrok 2018/2019 

absolvoval / 

neabsolvoval 

I. polrok 2018/2019 

absolvoval / 

neabsolvoval 

I. A 22 / 0 24 / 0 

II. A 24 / 0 22 / 0 

III. A 15 / 5 21 / 0 

IV. A 22 / 0 22 / 0 

V. G 1 / 0 1 / 0 

VI. G 20 / 0 20 / 0 

VII. G 11 / 2 13 / 0 

VIII. G 18 / 0 18 / 0 

 

 

Predmet: Základy športovej prípravy 

Trieda I. polrok 2018/2019 II. polrok 2018/2019  Maturitná skúška   

IV. A 3,33 2,94 2,38 

VIII. G 3,25 2,71 1,75 

 

 

 

2. Slovné zhodnotenie výsledkov klasifikácie a práce v jednotlivých skupinách a triedach 

za jednotlivé predmety 

 

Vyučovací proces predmetu: Športová príprava 

 

Triedy: I. G, II. G, III. G, IV. G   

Počet žiakov v sekcii: 37  

Vyučujúci: Mgr. Radoslav Kubánka, Mgr. Richard Purdeš, Blanka Hympánová – skupina 

korčuliarov  

 

Sedem žiakov má individuálne tréningy vo svojom športe (rýchlokorčuľovanie) počas 

hodín športovej prípravy na zimnom štadióne, v telocvični, v posilňovni pod vedením Blanky 

Hympánovej. 

V druhom polroku výučba prebiehala vo veľkej a malej telocvični, v posilňovni 

a v areáli školy (asfaltové ihrisko, trávnaté ihrisko a klzisko). Vyučovanie prebiehalo 

počas dvojhodinových hodín, na ktorých sme kládli dôraz na rozvoj pohybových schopností 



a zdokonaľovanie pohybových zručností, zo športových hier najviac prevládal florbal, 

volejbal, basketbal, vybíjaná a futbal. Podľa Plánu práce boli realizované na hodinách 

regeneračné a rehabilitačné cvičenia a kompenzačné cvičenia. 

Žiaci boli hodnotení z čiastkových známok, ktoré pozostávali z testovania všeobecnej 

pohybovej výkonnosti, z gymnastiky, zo športových hier, z atletiky a z poradovej prípravy.  

 Dochádzka žiakov na športovej príprave a na bazéne je výborná a nie sú žiadne 

problémy s klasifikáciou a hodnotením žiakov. Žiaci sa na hodiny športovej prípravy tešili 

a aj hodiny mali zábavnú formu kde sme sa takýmto spôsobom rozvíjali pohybové schopnosti.  

V porovnaní s prvým polrokom kde sme testovali žiakov v septembri na začiatku 

školského roka sa žiaci zlepšili vo vytrvalostnom člnkovom behu v priemere o 18 dĺžok, 

v skoku do diaľky sa zlepšili v priemere o 8 cm, v hode plnou loptou sa zlepšili v priemere 

o 60 cm, v sed-ľahu sa zlepšili o 6 sed-ľahov. Výsledkom týchto zlepšení žiakov v testovaní 

sú aj ich koncoročné známky, kde v porovnaní s prvým polrokom sa žiaci zlepšili v každom 

jednom ročníku.   

 

Triedy: V.G, VI.G, VII.G, VIII.G, I.A, II.A, III.A, IV.A  

- žiaci týchto tried boli rozdelení do piatich sekcií: 

 

1. sekcia: Futbal      

Počet žiakov v sekcii: 35 

Vyučujúci: Mgr. Radoslav Kubánka, Ing. Vladimír Dzurja, Maroš Guľvas, Róbert Petruš  

 

Vyučovací proces prebiehal na umelej tráve 1. FC  Tatran  Prešov, v telocvični školy, 

v posilňovni Opál a EL PARK, v telocvični bilingválneho gymnázia na Solivarskej ulici. 

Športová  príprava  bola  v druhom  polroku  rozdelená  do  2  blokov. 

Prvý blok prebiehal  počas  hlavnej  súťaže  hráčov  vo  svojich  kluboch  na umelej  

tráve  1. FC  Tatran  Prešov. V ňom  sme  sa  zamerali  na  rozvoj pohybových schopností – 

rýchlosť, sila, vytrvalosť, koordinácia. V hernom  tréningu  na  zdokonaľovanie  herných  

činností  jednotlivca – prihrávky, na  vedenie  lopty. V mesiaci jún prebiehalo na hodinách 

výstupné testovanie.  

Druhý prebiehal  v priestoroch  školy  -  veľká  a malá  telocvičňa, posilňovňa  počas  

prechodného  a začiatku  prípravného  obdobia  hráčov.  V ňom  sme  sa  zamerali  na  rozvoj 

pohybových schopností -  sila, rýchlosť, koordinácia. Okrem toho sme sa venovali aj iným 

športovým hrám (volejbal, basketbal, florbal) a gymnastike. 

Pozitívom  bol  aktívny  prístup  žiakov, disciplinovanosť  počas  športovej  prípravy.  

V porovnaní s prvým polrokom kde sme vo všeobecnom testovaní testovali žiakov 

v septembri na začiatku školského roka sa žiaci zlepšili vo vytrvalostnom člnkovom behu 

v priemere o 6 dĺžok, v skoku do diaľky sa zlepšili v priemere o 5 cm, v hode plnou loptou sa 

zlepšili v priemere o 80 cm, v sed-ľahu sa zlepšili v priemere o 5 sed-ľahov. Výsledkom 

týchto zlepšení žiakov v testovaní sú aj ich koncoročné známky, kde v porovnaní s prvým 

polrokom sa žiaci zlepšili v každom jednom ročníku okrem triedy I.A, kde po preradení iných 

žiakov ostal iba jeden žiak v tejto skupine.    

 

2. sekcia: Posilňovňa     

Počet žiakov v sekcii: 23 



Vyučujúci: Mgr. Zuzana Petreková, PaedDr. Miroslav Nagy 

 

Vyučovací proces sa presunul z posilňovne z Opálu do novovytvorenej školskej 

posilňovne v EL parku. Prvý mesiac sme v dôsledku prípravy a rekonštrukcie novej 

posilňovne vytvárali podmienky pre cvičenie preto bol náš vyučovací proces spočiatku 

obmedzený. Avšak následne sme sa vo výchovno-vzdelávacom procese na hodinách športovej 

prípravy v posilňovni znova zamerali na rozvoj pohybových schopností (kondičných a 

koordinačných) a prehĺbenie teoretických poznatkov o športovom tréningu. 

Pokračovali sme v prednáškach o tvorbe tréningových plánov, zásadách bezpečnosti 

pri cvičení, technike vykonávania jednotlivých cvičení, hygienických návykov. Žiaci sa znovu 

otestovali a porovnali namerané hodnoty s počiatočnými na začiatku školského roka. 

Následne ich komparovali so svojimi stanovenými cieľmi a určili si ako veľmi sa k nim 

priblížili. Trojhodinový vyučovací proces bol rozdelený na prípravnú časť, v ktorej bolo 

vykonávanie rozcvičenia hodnotené známkou. V hlavnej časti žiaci realizovali cvičenia podľa 

vlastných individuálnych tréningových plánov, ktoré si vytvorili po konzultácii s pedagógom. 

V záverečnej časti sme zaradili relaxačné, dýchacie a naťahovacie cvičenia.  

V porovnaní s prvým polrokom sa žiaci zhoršili vo všeobecnom testovaní vo 

vytrvalostnom člnkovom behu, avšak zlepšili sa v disciplínach ako skok do diaľky a hod 

plnou loptou. Žiaci sa v porovnaní s polročnými známkami najvýraznejšie zhoršili o 0,4 – 1,0 

v triedach 1.A a 7.G. Najvýraznejšie zlepšenie sme pozorovali v triedach 3.A a 6.G, kde žiaci 

počas polroka naozaj prejavili záujem o posilňovanie a ich progres je naozaj viditeľný. 

Na konci školského roka nebolo klasifikovaných 6 žiakov, kvôli nedostatočnej 

dochádzke, či už na bazén alebo športovú prípravu. 

 

3. skupina: Všeobecná športová príprava    

Počet žiakov v sekcii: 24 

Vyučujúci: Mgr. Richard Purdeš, Mgr. Ľuboš Zlatohlavý 

 

Vyučovací proces skupiny VSP prebiehal v malej a veľkej telocvični Súkromnej 

strednej športovej školy ELBA a na multifunkčom ihrisku v areáli školy. Na hodinách sme sa 

zameriavali na rozvoj pohybových schopností – rýchlosť, vytrvalosť a koordinácia. V skupine 

všeobecná športová príprava boli zaradení žiaci z rôznych športov, preto je veľmi dôležité 

zladiť a prispôsobiť im tréningové jednotky ráno s popoludňajšími tréningovými jednotkami 

vo svojich kluboch. Skupina je veľmi pohybovo nadaná, disciplinovaná, súťaživá 

a inteligenčne na vyššej úrovni, čo sa odzrkadľuje aj na správaní sa na hodinách. Každý zo 

žiakov je aktívny, majú svoje ciele a to je zlepšovať sa v každej jednej pohybovej schopnosti, 

v športových hrách a gymnastike. 

 

4. sekcia: Volejbal     

Počet žiakov v sekcii: 14 

Vyučujúci: Mgr. Miloš Marinica  

 

V druhom polroku školského roka 2018/2019 prebiehala výučba prevažne 

v priestoroch veľkej telocvične Súkromného bilingválneho gymnázia, v EL PARKU, 

v telocvični na SSŠŠ ELBA a na bazéne na ZŠ Májové námestie. Športovú sekciu tvorilo 14 



žiakov, 10 dievčat a 4 chlapci. Hlavným cieľom bolo zvyšovať a zdokonaľovať úroveň HČJ, 

útočné a obranné HK vo volejbale. Ďalším z cieľov bolo udržiavať fyzickú kondíciu 

a zlepšovať koordinačné schopnosti žiakov. Pozitívne hodnotím pracovnú atmosféru 

a disciplínu žiakov na hodinách. Žiaci k jednotlivým činnostiam pristupovali zodpovedne 

a svedomito. 

  U 1 žiaka bol zaznamenaný výrazný pokrok. Iní žiaci si udržiavali stabilnú výkonnosť.  

V porovnaní s prvým polrokom, kde sme vo všeobecnom testovaní testovali žiakov 

v septembri na začiatku školského roka, sa žiaci zlepšili v skoku do diaľky v priemere o 8 cm, 

vo VČB v priemere o 6 dĺžok, v hode plnou loptou sa zlepšili v priemere o 50 cm, v sed-ľahu 

sa zlepšili v priemere o 3 sed-ľahov. Žiaci sa zhoršili v člnkovom behu 4x10m o 0,05 

sekundy. 

 

5. sekcia: Rýchlokorčuľovanie   

Počet žiakov v sekcii: 3 

Vyučujúci: Blanka Hympánová   

 

Vyučovací proces v druhom polroku prebiehal v posilňovni Opál a EL PARK, na 

zimnom štadióne PSK Aréna, v telocvični na SSŠŠ ELBA a EL PARK a v bazéne na ZŠ 

Májové námestie. V  posilňovni, sme rozvíjali silu, posilňovali stred tela /Core/, gymnastiku 

a strečingové cvičenia. V posilňovni sme rozvíjali aj odrazovú silu dolných končatín. Veľkým 

prínosom bolo, že sme mohli až do júna trénovať na ľadovej ploche v PSK Aréne, kde sme 

zdokonaľovali techniku rýchlokorčuľovania, ktorá je najdôležitejšia v tomto športe.  

Výhodou je, že na presun na toto športovisko nám stačí 5 minút. Negatívom je, že 

počas tréningového procesu na ľadovej ploche nemáme súhlas na položenie ochranných 

matracov, ktoré slúžia na bezpečnosť pri páde. K tejto skutočnosti sme prispôsobili aj 

tréningový proces. Ďalším negatívom je, že nám v poslednej dobe odmietajú v PSK Aréne 

dávať ľadovú plochu z dôvodu, že v tom čase tam korčuľujú materské školy.  

Veľkou výhodou je aj bazén na začiatku týždňa, keď že cez víkendy mávajú športovci 

náročné preteky a v bazéne môžu zregenerovať. 

 

 

Vyučovací proces predmetu: Základy športovej prípravy 

 

Počet žiakov: 27 (z toho 9 žiakov s individuálnym učebným plánom) 

Vyučujúci: Mgr. Radoslav Kubánka 

 

Vyučovanie predmetu Základy športovej prípravy prebiehalo podľa schváleného 

učebného plánu v triedach VIII.G a IV.A v počte štyri hodiny týždenne. V júni absolvovali 

žiaci VIII.G a IV.A maturitnú skúšku z tohto predmetu. V minulom školskom roku žiaci tento 

predmet neabsolvovali.  

Celkový počet všetkých maturantov – 40. Až 67% všetkých maturantov si zvolilo 

maturitný predmet ZSP, čo je najvyšší počet maturantov od kedy sa maturuje z tohto 

predmetu. Žiaci majú o tento predmet záujem, keďže väčšina z týchto žiakov podáva 

prihlášky na Fakultu športu do Prešova, alebo na FTVŠ do Bratislavy.  



Žiaci denného štúdia si svedomite plnili zadané úlohy na hodine a boli disciplinovaní a 

aktívni. Vedomosti a všeobecný prehľad o športe je u každého žiaka individuálny.  

Jeden žiak bol neklasifikovaný a dvaja žiaci mali známku nedostatočný.  Na konci polroka 

bola vykonaná kontrola zošitov. Okrem jedného žiaka mali ostatní žiaci zošit v poriadku 

a bola im udelená čiastková známka. Priemerná známka za zošity bola 1,8.  

 

Vyučovací proces predmetu: Telesná a športová výchova 

Počet žiakov: 143 (z toho 21 žiakov s individuálnym učebným plánom) 

Vyučujúci: Mgr. Radoslav Kubánka, Mgr. Miloš Marinica, Mgr. Richard Purdeš, Mgr. 

Zuzana Petreková, Mgr. Ľuboš Zlatohlavý, PaedDr. Miroslav Nagy 

 

Predmet Telesná a športová výchova bol v druhom polroku školského roka 2018/2019 

hodnotený slovne absolvoval alebo neabsolvoval.  

Obsahom predmetu Telesná a športová výchova boli kurzy na ochranu života a zdravia 

a školské športové sústredenia. Siedmi žiaci tento predmet neabsolvovali. 

 

 

3. Zhodnotenie priebehu maturitných skúšok 

 

Maturitná komisia pozostávala z týchto členov: 

 Predseda: Mgr. Dušan Vyrostko 

 Členovia: Mgr. Radoslav Kubánka, Mgr. Miloš Marinica 

 

Maturitnej skúšky sa zúčastnilo 17 žiakov, 13 žiakov zo IV.A a 4 žiaci z VIII.G triedy. 

Všetci žiaci úspešne zmaturovali. Priemerná známka z maturitnej skúšky bola 2,24 (IV.A - 

2,38,  VIII.G - 1,75). Jeden žiak zo VIII.G nebol k maturitnej skúške pripustený.  

 

4. Plnenie plánu práce predmetovej komisie 

 

Komisia pracovala podľa plánu práce SRL na školský rok 2018/2019 zasadnutia sa 

uskutočnili 3x, a to a vo februári 2019, apríli 2019 a v júni 2019. 

 

Úlohy stanovené Plánom práce na druhý polrok školského roka 2018/2019   

 

− účasť na športových súťažiach organizovaných KŠC, Ministerstvom školstva SR, 

Mestom Prešov – priebežne počas školského roka    splnené, 

− doplnenie materiálno-technického vybavenia pre skvalitnenie výučby Športovej 

prípravy - priebežne počas školského roka     splnené, 

− nástenka rekordov školy, aktuálne informácie, dochádzky žiakov podľa športových 

sekcií, bazén  – priebežná aktualizácia počas školského roka  splnené, 

− príprava a realizácia účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia – apríl 

2019          splnené,  

− príprava a realizácia školských športových sústredení – vodácky a cyklistický kurz – 

máj 2019         splnené,  

− príprava a organizácia Vedomostnej súťaže o olympizme, máj 2019         splnené,  



− tvorba nových časovo tematických plánov a kritérií hodnotenia na školský rok 

2019/2020         prebieha. 

 

Jednotliví vyučujúci dodržiavali Školský vzdelávací program, dodržiavali časový 

harmonogram. Na hodinách SRL sa uskutočnili 3x hospitácie riaditeľom školy, zástupcom 

riaditeľa školy a vedúcim PK, ktorí vyslovili s obsahom aj s formou výučby spokojnosť. 

Vedúci PK a členovia sú v každodennom kontakte a pravidelne sa stretávajú aj počas 

prestávok a  riešia tak aktuálne problémy a potreby žiakov a školy. Priebežne počas celého 

školského roka sa aktualizovali športové nástenky, ktoré informujú o aktuálnych 

telovýchovných podujatiach, na ktorých sme sa zúčastnili a ktoré nás čakajú. Na nástenke sú 

aj informácie o dochádzke na hodinách Športovej prípravy podľa jednotlivých skupín 

a mesiacov. Na prízemí v triede SEXTA sa zriadila učebňa pre potreby výučby predmetov 

ZSP a SRL.  

 

V druhom polroku sa zhoršila dochádzka žiakov na bazén. Až 24 žiakov nesplnilo 

kritéria k tomu, aby mohli byť hodnotení. Z tohto dôvodu budú mať komisionálne skúšky 

v auguste. Žiaci boli o svojej nedochádzke pravidelne informovaní prostredníctvom nástenky 

a dohovorov učiteľov. V budúcnosti chceme byť ešte náročnejší.  

Každý žiak na športovej príprave mal zavedený zošiť do ktorého si zaznamenával 

údaje a informácie ohľadom predmetu SRL. V závere školského roka počas mesiaca jún sme 

v každej športovej sekcii absolvovali testovania všeobecnej pohybovej výkonnosti 

a špecifické testovania, ktoré sú zaznamenané v evidenčnom hárku žiaka a v zošitoch.  

 

V termíne od 11. – 15. februára 2019 sa uskutočnilo Zimné školské športové 

sústredenie – lyžiarsky a snowboardový kurz v stredisku Ski Drienica. 

1. apríla 2019 sa v priestoroch veľkej telocvične uskutočnilo I. kolo talentových 

skúšok pre nových žiakov učebného odboru gymnázium šport a športový manažment. 2. 

apríla sa uskutočnili talentové skúšky v Štrbe.   

PK SRL 11. apríla 2019 organizovala Jarné účelové cvičnie „kurz na ochranu života 

a zdravia“, ktoré sa kvôli nepriaznivému počasiu uskutočnilo v EL PARKU.  

10. mája 2019 sa v jedálni našej školy uskutočnil V. ročník vedomostnej súťaže 

o olympizme pre žiakov ZŠ.  

3. júna sa uskutočnilo II. kolo talentových skúšok na našej škole a 4. júna v Štrbe.  

 

Členovia PK mali úzky osobný kontakt s trénermi jednotlivých žiakov, konzultujú 

s nimi ich tréningy, celkovú fyzickú záťaž a ich účasť na tréningoch. Týmto je zabezpečená 

koordinácia vplyvu tréningového procesu a zaťaženia.  

 

Súťaže  

Zúčastňovali sme sa na športových súťažiach organizovaných Krajským športovým 

centrom a Ministerstvom školstva SR. 

 

Volejbal dievčat SŠ – krajské kolo – 4. – 6. miesto 

Volejbal chlapci SŠ – okresné kolo – 3. miesto 

Hádzaná chlapci SŠ – okresné kolo – 4. miesto 



Hádzaná dievčatá SŠ – okresné kolo – 3. miesto 

Florbal chlapci SŠ – okresné kolo – 2. miesto 

Cezpoľný beh  chlapci SŠ – krajské kolo – 1. miesto – POSTUP NA MSR 

Cezpoľný beh dievčatá SŠ - krajské kolo – 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto POSTUP 

NA MSR 

Cezpoľný beh chlapci ZŠ - krajské kolo – 5. miesto, 6. miesto 

Cezpoľný beh dievčatá ZŠ - krajské kolo – 4. miesto, 5. miesto 

Basketbal dievčatá SŠ – okresné kolo – 4. miesto 

Futbal chlapci SŠ – MSR – 2. miesto 

Atletika chlapci SŠ – MSR - 200m – 2. miesto  

Bedminton dievčatá SŠ – MSR – 1. miesto 

 

Individuálny učebný plán  

 

Športová príprava 

  V druhom polroku malo 21 žiakov individuálny učebný plán z predmetu Športová 

príprava,  z toho 20 bolo klasifikovaných v riadnom termíne. 1 žiak sa nezúčastnil 

komisionálnej skúšky zo zdravotných dôvodov.  

Individuálny tréningový plán malo 16 žiakov, z toho piati sa nezúčastnili 

komisionálnej skúšky zo športových a zdravotných dôvodov. Títo žiaci budú mať náhradný 

termín komisionálnej skúšky.  

Priemerná známka žiakov, ktorí mali IUP – 1,50 

Priemerná známka žiakov, ktorí mali ITP – 1,27 

 

Základy športovej prípravy 

V druhom polroku malo 9 žiakov individuálny učebný plán z predmetu Základy 

športovej prípravy. 

Všetci žiaci absolvovali komisionálnu skúšku v riadnom termíne a boli klasifikovaní 

a pripustení k maturitnej skúške. 

Priemerná známka žiakov, ktorí mali IUP – 4,00. 

 

Komisionálne skúšky  

 

Športová príprava 

24 žiakov nebolo klasifikovaných v riadnom termíne a v auguste absolvujú komisionálnu 

skúšku. 

 

Telesná a športová výchova 

7 žiakov nebolo klasifikovaných v riadnom termíne a v auguste absolvujú komisionálnu 

skúšku  

 

Základy športovej prípravy 

1 žiak nebol klasifikovaný v riadnom termíne a v auguste absolvuje komisionálnu skúšku.  

 

 

 



5. Zhodnotenie materiálno-technického vybavenia a priestorových podmienok 

 

Na základe špecifík a požiadaviek na vyučovanie jednotlivých vyučovacích predmetov 

v rámci príslušného odboru vzdelávania, sú pre vyučovanie nevyhnutné učebné priestory s 

priamym vetraním a osvetlením.   

 V 2. polroku školského roka 2018/2019 vyučovací proces športovej prípravy prebiehal 

v nasledovných priestoroch: umelá tráva 1.FC Tatran Prešov, EL PARK, Fitnes centrum 

Opál, Bazén ZŠ Májové Námestie, Veľká a malá telocvičňa SSOŠ ELBA, Telocvičňa SBG 

Solivarská, Asfaltové a trávnaté ihrisko v areáli škôl ELBA a PSK Aréna. Priestory sú 

vyhovujúce a dostačujúce. 

 Materiálno-technické vybavenie je potrebné doplniť o káblikové švihadlá rôznej 

dĺžky, rozlišovačky a expandre. Do novovzniknutej posilňovne v EL PARKU je potrebné 

zákúpiť TRX pásy, bosu, Vin-bell a ketlebel, kotúče rôznej hmotnosti a olympijskú tyč.  

 

 

 

6. Kontinuálne vzdelávanie členov predmetovej komisie v školskom roku 2018/2019 

 

Mgr. Richard Purdeš – úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie 

Mgr. Zuzana Petreková – úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 25. 6. 2019 

 

Vypracoval vedúci predmetovej komisie:  Mgr. Miloš Marinica 

  


