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             Súkromná stredná športová škola  -  E  L  B  A 

Smetanova  2,  080 05   Prešov 

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

 

 UPRAVENÉ KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA  

na Súkromnú strednú športovú školu ELBA v Prešove  

pre školský rok 2020/2021 

 

Riaditeľ školy v súlade so znením § 150 ods. 8 zákona a § 161k 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“) a po prerokovaní v Pedagogickej rade školy, 

po vyjadrení Rady školy a so súhlasom zriaďovateľa školy, určuje nasledovné upravené kritériá 

pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného študijného odboru 7451 J športové 

gymnázium v školskom roku 2020/2021: 

Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka: 28 

Prihláška a pozvánka: 

Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené 

prihlášky na štúdium boli doručené riaditeľovi Súkromnej strednej športovej školy ELBA  

v Prešove do 28. februára 2020. 

Termín talentových skúšok: 19. – 21. mája 2020 (Prešov), 22.mája 2020 (Štrba) 

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 

– nedostatočný nasledovne: 

 

1.1. Dva povinné predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

• Slovenský jazyk a literatúra 

• Matematika 

 

1.2. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 
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vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

• Prvý doplnkový predmet: telesná výchova 

 

2. Prospech 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového 

hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 

3. Ďalšie kritériá 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0; 100〉 
bodov. 

 

3.1. Predmetová olympiáda 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde 

zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo 

technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

 

Umiestnenie 

Body 

okresné kolo krajské kolo 

1. miesto 7 9 

2. miesto 5 6 

3. miesto 3 4 

4. miesto 2 3 

5. miesto 1 2 

Tab. 1 Počet bodov za výsledky v predmetových olympiádach 

 

3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia, ak 

sa žiak zúčastnil vo vrcholových športových súťažiach organizovaných športovými zväzmi  

v 8. a 9. ročníku na základe Tab. 2. Započítajú sa vždy body za najlepšie umiestnenie  

v najvyššom kole danej súťaže v danom ročníku. 
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Účasť Body 

Majstrovstvá Slovenska /člen kolektívu 

najvyššej kolektívnej súťaže na Slovensku 
100 

Majstrovstvá kraja /člen kolektívu druhej 

najvyššej kolektívnej súťaže na Slovensku 
50 

Majstrovstvá okresu /člen kolektívu tretej 

najvyššej kolektívnej súťaže na Slovensku 
25 

Tab. 2 Počet bodov za výsledky vo vrcholových športových súťažiach organizovaných športovými 

zväzmi 

 

3.3. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového 

hodnotenia, ak sa žiak zúčastnil na celonárodných a medzinárodných športových súťažiach  

v 8. a 9. ročníku na základe Tab. 3 a 4. Započítajú sa vždy body za jedno najlepšie umiestnenie. 

 

Umiestnenie Body 

Reprezentant SR s umiestnením v medzinárodnej súťaži 50 

 

Umiestnenie 

Majstrovstvá SR 

Body 

kolektívne športy individuálne športy 

olympijské neolympijské olympijské neolympijské 

1. miesto 40 30 50 40 

2. miesto 30 20 40 30 

3. miesto 20 10 30 20 

do 6. miesta 10 5 20 10 

do 10. miesta 5 3 10 5 

Tab. 3 a 4 Počet bodov za výsledky vo vrcholových celonárodných a medzinárodných súťažiach 

 

Úspešnosť vo vybraných vedomostných a športových súťažiach podľa bodov 3.1, 3.2 a 

3.3 musí uchádzač preukázať originálom prípadne kópiou diplomu alebo oficiálnej výsledkovej 

listiny organizátora podujatia zaslaných spolu s prihláškou na štúdium. Kópie diplomov 

z vedomostných súťaží musia byť overené riaditeľom základnej školy. 
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3.4. Talentové skúšky 

Talentové skúšky budú pozostávať z disciplín hodnotiacich úroveň rozvoja základných 

pohybových schopností. 

 

Testy: 

1. Člnkový beh 4x10m 

2. Vytrvalostný člnkový beh 

3. Skok do diaľky z miesta 

4. Hod plnou loptou 

5. Sedy-ľahy za jednu minútu 

6. Gymnastické prvky: kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ letmo do stoja, stoj na hlave, premet 

bokom. 

 

Pravidlá vykonávania: 

• podľa štandardizovaných pravidiel realizácie testov všeobecných pohybových 

schopností, 

• v telocvični na drevenej palubovke. 

 

Bodovanie: 

• maximálny počet bodov za jednu disciplínu 10, minimálny počet 0 bodov, 

• celkový maximálny počet bodov 60, minimálny počet 0 bodov, 

• tabuľka s bodovými hodnotami jednotlivých výkonov vychádza z bodovania disciplín 

všeobecných pohybových schopností a je v Prílohe č. 1. 

 

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá, 

b) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

 

5. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy podľa výsledkov 

prijímacieho konania najneskôr do 25. mája 2020. 

 

6. Všeobecné pokyny: 

• V prípade, že sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok 

a zákonný zástupca uchádzača o tom predloží vopred písomné zdôvodnenie riaditeľovi 
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školy, najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod., umožní mu riaditeľ 

školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne, pričom v riadnom termíne 

ponechá voľné miesto  

• uchádzači, budú prijatí podľa poradia (dosiahnuté body z študijných a športových 

výsledkov) do naplnenia stanoveného počtu v triede v študijnom odbore  

• uchádzač, ktorý pre nedostatok miesta nebol prijatý, bude v prípade uvoľnenia miesta 

posunutý v poradí na základe podaného odvolania riaditeľovi školy voči neprijatiu  

v zákonnej lehote do 5-tich dní od doručenia rozhodnutia 

• v prípade, že nebude naplnený stanovený počet žiakov v triede rozhodne riaditeľ školy 

o konaní 2. kola prijímacích skúšok po zverejnení výsledkov 1. kola. 

 

Upravené kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného denného štúdia 

v strednej športovej škole boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady 7. mája 2020. 

 

 

 

 

 

Prešov 7. mája 2020 

PaedDr. Miroslav Nagy 

       riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 Tabuľka s bodovým ohodnotením jednotlivých výkonov talentových skúšok 
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