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K r i t é r i á 
 

prijímania žiakov 5.ročníka ZŠ na 8-ročné štúdium Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave so 

zameraním 7902J 77 gymnázium - šport  v individuálnych športoch na školský rok  2018/2019 

 

Riaditeľstvo Športového Gymnázia Jozefa Herdu v Trnave po prerokovaní s pedagogickou a športovou 

radou školy určilo a prijalo tieto kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka: 

 

A. Kritériá výberu: 

1/ vyhovujúci zdravotný stav – potvrdenie od lekára na prihláške, 

2/ výsledok všeobecného testu talentovej skúšky – maximálny počet bodov 100, 

3/ výsledok špeciálneho testu talentovej skúšky – maximálny počet bodov 100, 

4/ maximálne 100 bodov za študijné výsledky zo ZŠ, do úvahy sa berú výsledky podľa výročného  

    vysvedčenia  zo 4. a 1.polroku 5. ročníka (iba známky z predmetov: vyučovací jazyk, cudzie jazyky,  

    dejepis, geografia-vlastiveda, matematika, biológia-prírodoveda, informatika, občianska náuka)  

    nasledovne: za priemerný prospech zo všetkých ročníkov 1,00 získa 100 bodov a za každú 0,01  

    prospechu navyše stráca 1 bod, takže pri priemere 2,00 nezíska žiadny bod, 

5/ psychodiagnostický test – študenti sú rozdelení do piatich skupín, prvá skupina 50 bodov, piata  

    skupina 10 bodov, 

6/ body za umiestnenie do 10.miesta na majstrovstvách SR vo svojom športe, za prvé miesto 10 bodov,  

    za desiate miesto 1 bod (okrem tenisu), 

7/ maximálny možný počet dosiahnutých bodov je 360 (tenis 350) 

 

B. Poradie výberu: 

Podľa poradia uchádzačov v jednotlivých športoch. 

 

C. Počet prijímaných žiakov:    20 

     Škola si vyhradzuje právo neobsadiť všetky športy, respektíve neprijať uchádzača o štúdium ak úroveň 

uchádzačov v niektorom športe  nebude  zodpovedať požiadavkám, prípadne športová výkonnosť 

uchádzača bude na nízkej úrovni (súčet bodov vo všeobecnom a špeciálnom teste menší ako 100 

bodov).  

 

D. Termín prijímacích skúšok: 

4. apríla 2018 (streda) psychodiagnostický test – 9.00 hod. spoločenská miestnosť na Športovom 

gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave. 

5. apríla 2018 (štvrtok) praktická časť talentovej skúšky – 9.00 hod. športový areál na Športovom 

gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave. 

      

 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Jozef Jančovič 

                                                                                                                   riaditeľ školy               

 
 

 



Informácie o prijímacej skúške na ŠG Jozefa Herdu Trnava   
pre školský rok 2018/2019, odbor 7902J 77 gymnázium - šport 

1.ročník (osemročné štúdium) 

 

I. Otvárané druhy športu: 

šport. gymnastika, športový aerobik, džudo, športová streľba (trap, skeet), plávanie, tenis, atletika, 

krasokorčuľovanie, jazdectvo, karate, golf 

 

II. Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí: 

 

1. Psychodiagnostický test:  
Preveruje stupeň motivácie, motorické tempo schopnosti učiť sa, všeobecný intelekt. 

 

      Na psychodiagnostický test si žiak prinesie pero a ceruzku. 

 

2. Talentová skúška: 

a/ všeobecný pohybový test obsahuje:  
beh na 50m z vysokého štartu, skok do diaľky znožmo z miesta, hod 2kg plnou loptou (autové 

vhadzovanie z miesta), sed – ľah za minútu. 

 

     b/ špeciálny pohybový test obsahuje:  

 šport. gymnastika – vzoprenie vzklopmo na nízkej žrdi, odkmih do stojky zo vzporu na nízkej žrdi, 

pomalý premet vpred a vzad na kladine 125cm, rondát 2 premety vzad (Fliky) opakovane, salto 

vpred z rozbehu 2-3 krokov, 

 šport. aerobik – sekvencia základných aerobikových krokov (march, jog, skip, knee lift, kick, jack, 

lunge), prednos znožmo a roznožmo, obrat 360° p/ľ, skrčka 360°, helikoptéra do kľuku, pirueta do 

íčka, kombinácia akrobatického prvku s prvkom obtiažnosti 

 plávanie – najlepší osobný výkon, 4 x 25m PP, 200m kraul, 

 džudo – technika pádov, technika chvatov 5. – 8. KYU v postoji, 

 tenis – súvislá hra medzi hráčmi, hodnotenie technickej vyspelosti hráča vo všetkých úderoch 

(forhend, bekhend, podanie, hra na sieti – volej, smeč), hodnotenie výkonnosti (rebríček SR vo 

svojom ročníku narodenia), hodnotenie pôsobenia na okruhu HTO jednotlivcov a družstiev 

 športová streľba (broková) – TRAP : položka na 10 terčov – rovný terč,      

                                                   SKEET : položka na 10 terčov – nízka veža so zalícením 

 atletika – hod kriketovou loptičkou z miesta, trojskok z miesta po odrazovej nohe, 6 minútový beh 

 krasokorčuľovanie – 4 dvojité skoky + 1 Axel, špirálová pasáž; piruety: kombinovaná pirueta so 

zmenou nohy L3, pirueta v jednej polohe s alebo bez zmeny nohy L3; voľná jazda nádeje 10 

 jazdectvo – príprava koňa na jazdenie (vedenie koňa, čistenie), jazda na lonžovanom koni bez sedla 

(s madlami): krok, klus, cval, práca s koňom v sedle: krok, klus, cval, základné povely (zastavenie 

koňa, obrat okolo predku, nacúvanie), klus cez kavalety, zmeny smeru pri jazdení 

 Podmienka: zabezpečiť si koňa na talentovky, korektné jazdecké oblečenie (prilba, rajtky,  

                         bezpečnostná vesta) 

 karate – základná technika (stupeň technickej vyspelosti – STV), súborné cvičenia kata (podľa 

STV), rozhodovaný zápas kumite 

 golf – Putting (10 pokusov z 1,5 metrov od jamky), Chipping (10 pokusov z 5 metrov prihrávka na 

green, 10 pokusov z 10 metrov prihrávka na green), Driving 6i/7i (5 pokusov do vymedzeného 

priestoru), Driver/3 drevo (10 pokusov do vymedzeného priestoru), test z pravidiel a etikety   

 
 

Na všeobecný a špeciálny pohybový test si žiak prinesie vhodné športové oblečenie a obuv. 
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K r i t é r i á 
 

prijímania žiakov 9.ročníka ZŠ na štvorročné štúdium Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave so 

zameraním 7902J 77 gymnázium - šport v individuálnych športoch na školský rok 2018/2019. 

 

Riaditeľstvo Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave po prerokovaní s pedagogickou a športovou 

radou školy určilo a prijalo tieto kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka: 

 

A. Kritériá výberu: 

1/ vyhovujúci zdravotný stav – potvrdenie od lekára na prihláške, 

2/ výsledok všeobecného testu talentovej skúšky – maximálny počet bodov 100, 

3/ výsledok špeciálneho testu talentovej skúšky – maximálny počet bodov 100, 

4/ maximálne 100 bodov za študijné výsledky zo ZŠ, do úvahy sa berú výsledky podľa výročného  

   vysvedčenia zo 6., 7., 8. a 1.polroku 9. ročníka (iba známky z predmetov: vyučovací jazyk, 1.cudzí    

   jazyk, 2.cudzí jazyk, dejepis, geografia-vlastiveda, matematika, biológia-prírodoveda, fyzika, chémia,  

   informatika, občianska náuka) nasledovne: za priemerný prospech zo všetkých ročníkov 1,00 získa  

   100 bodov a za každú 0,01 prospechu navyše stráca 1 bod, takže pri priemere 2,00 nezíska žiadny bod,  

5/ psychodiagnostický test – študenti sú rozdelení do piatich skupín, prvá skupina 50 bodov, piata  

    skupina 10 bodov, 

6/ body za umiestnenie do 10.miesta na majstrovstvách SR vo svojom športe – za prvé miesto 10 bodov,  

    za desiate miesto 1 bod (okrem tenisu), 

7/ maximálny počet dosiahnutých bodov je 360 (tenis 350). 

 

B. Poradie výberu: 

Podľa poradia uchádzačov v jednotlivých športoch. 

 

C. Počet prijímaných žiakov: 15  

    Škola si vyhradzuje právo neobsadiť všetky športy, respektíve neprijať uchádzača o štúdium ak úroveň 

uchádzačov v niektorom športe  nebude  zodpovedať požiadavkám, prípadne športová výkonnosť 

uchádzača bude na nízkej úrovni (súčet bodov vo všeobecnom a špeciálnom teste menší ako 100 

bodov).  

 

D. Termín prijímacích skúšok: 

26. marca 2018 (pondelok) psychodiagnostický test – 9.00 hod. spoločenská miestnosť na Športovom 

gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave 

27. marca 2018 (utorok) praktická časť talentovej skúšky – 9.00 hod. športový areál na Športovom 

gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Jančovič 

                                                                                                             riaditeľ školy 

 

 

 

 



Informácie o prijímacej skúške na ŠG Jozefa Herdu Trnava 
pre školský rok 2018/2019, odbor 7902J 77 gymnázium - šport 

1.ročník 

 

I. Otvárané druhy športov: 
šport. gymnastika, šport. aerobik, džudo, športová streľba (trap, skeet), atletika, plávanie, karate, jazdectvo, 

tenis, krasokorčuľovanie, cyklistika 

 

II. Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí: 
1. Psychodiagnostický test: Preveruje stupeň motivácie, motorické tempo schopnosti učiť sa, všeobecný 

intelekt. 

      Na psychodiagnostický test si žiak prinesie pero a ceruzku. 

 

2. Talentová skúška: 

a/ všeobecný pohybový test obsahuje: beh na 50m z vysokého štartu, skok do diaľky z miesta, hod 2kg 

plnou loptou (autové vhadzovanie z miesta), sed – ľah za minútu 

b/ špeciálny pohybový test obsahuje: 

 atletika – hod kriketovou loptičkou z miesta, desaťskok z miesta striedavo ľavá – pravá noha,  

12 minútový beh,   

 šport. gymnastika – premet vpred, kladina skupina D, kladina skupina C, prostné skupina B, prostné 

skupina C 

 šport. aerobik – sekvencia základných aerobikových krokov (march, jog, skip, knee lift, kick, jack, 

lunge), prednos roznožmo s obratom 360°, obrat 360° p/ľ, šťuka, helikoptéra do rozštepu, podmetka 

do íčka, kombinácia akrobatického prvku s prvkom obtiažnosti alebo dvoch prvkov obtiažnosti 

 plávanie – osobný rekord, 3x25m svoj štýl, 200 PP, 

 džudo – technika pádov, technika chvatov 3. – 8. KYU v postoji, 

 šport. streľba (broková) – TRAP: položka na 20 terčov – rovný terč,  

                                                   SKEET: položka na 20 terčov – nízka veža s nahadzovaním, 

 karate – základná technika (stupeň technickej vyspelosti – STV), súborné cvičenia kata (podľa 

STV), rozhodovaný zápas kumite 

 jazdectvo – príprava koňa na jazdenie (vedenie koňa, čistenie), práca s koňom v sedle: krok, klus, 

cval, prijazdenosť koňa, parkúr 

Podmienka: zabezpečiť si koňa na talentovky, korektné jazdecké oblečenie (prilba, rajtky,  

                                bezpečnostná vesta) 

 krasokorčuľovanie – kroková pasáž L2, všetky dvojité skoky, kombinácia dvoch dvojitých skokov, 

skok do libely L3, kombinovaná pirueta L3, skok do nízkej piruety L2, zaklonená pirueta alebo 

uklonená pirueta L2, krátky program so zameraním na choreografiu 

 tenis – súvislá hra medzi hráčmi, hodnotenie technickej vyspelosti hráča vo všetkých úderoch 

(forhend, bekhend, podanie, hra na sieti – volej, smeč), hodnotenie výkonnosti (rebríček SR vo 

svojom ročníku narodenia)   

 cyklistika – poradie v Slovenskom pohári v roku 2017 a medaile z M-SR odvetvia (cestná cyklistika, 

dráhová cyklistika, MTB kroscountry a cyklokros), individuálna jazda na čas na cestnom bicykli - 

500m s pevným štartom (trať bude vytýčená na ceste medzi Špačincami a Malženickou cestou), 

individuálna jazda na čas na cestnom bicykli - 9900m na pravotočivom okruhu (štart Trnava za 

mostom, Špačinská cesta, Špačince križovatka vpravo, Malženická cesta križovatka vpravo, cieľ 

Trnava pred križovatkou - koniec Malženickej cesty) 
 

UPOZORNENIE: Na cestnom bicykli môže byť použitý maximálny prevod 52 z. prevodník a 16 z. 

pastorok na zadnom kolese, čo predstavuje prejdenie 6,93 m. na jednu otáčku o 360 stupňov, väčšie 

prevody musia byť demontované podľa pravidiel SZC. Počas testovania musí mať športovec na 

hlave ochrannú cyklistickú prilbu a pripevnené pridelené štartové číslo. Testy sa uskutočnia za 

každého počasia za plnej premávky, trať bude označená žltou farbou (štart, cieľ a šípky pred 

križovatkami) a križovatky budú zabezpečené usporiadateľmi. 

 

Na všeobecný a špeciálny pohybový test si žiak prinesie vhodné športové oblečenie a obuv.      
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K r i t é r i á 
 

prijímania žiakov 9.ročníka ZŠ na štvorročné štúdium Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave so 

zameraním 7902J 77 gymnázium - šport v kolektívnych športoch na školský rok 2018/2019 

 

Riaditeľstvo Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave po prerokovaní s pedagogickou a športovou 

radou školy určilo a prijalo tieto kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka : 

 

A. Kritériá výberu: 

     1/ vyhovujúci zdravotný stav – potvrdenie od lekára na prihláške, 

     2/ výsledky všeobecného testu talentovej skúšky – maximálny počet bodov 100, 

     3/ výsledky špeciálneho testu talentovej skúšky – maximálny počet bodov 100, 

4/ maximálne 100 bodov za študijné výsledky zo ZŠ, do úvahy sa berú výsledky podľa   výročného  

    vysvedčenia zo 6., 7., 8. a 1. polroku 9. ročníka (iba známky z predmetov: vyučovací jazyk, 1.cudzí  

    jazyk, 2.cudzí jazyk, dejepis, geografia-vlastiveda, matematika, biológia-prírodoveda, fyzika, chémia,  

    informatika, občianska náuka) nasledovne: za priemerný prospech zo všetkých ročníkov 1,00 získa 100  

    bodov a za každú 0,01 prospechu navyše stráca 1 bod, takže pri priemere 2,00 nezíska žiadny bod, 

5/ psychodiagnostický test – študenti sú rozdelení do piatich skupín, prvá skupina 50 bodov, piata  

    skupina 10 bodov, 

6/ umiestnenie do 4.miesta na majstrovstvách SR vo svojom športe v počte bodov 10-9-8-7, 

7/ maximálny počet dosiahnutých bodov je 360. 

 

B. Poradie výberu: 

     Podľa poradia uchádzačov v kolektívnom športe, na ktorý sa hlási. 

 

C. Počet prijímaných žiakov: 30 

Škola si vyhradzuje právo neobsadiť všetky športy, respektíve neprijať uchádzača o štúdium ak úroveň 

uchádzačov v niektorom športe  nebude  zodpovedať požiadavkám, prípadne športová výkonnosť 

uchádzača bude na nízkej úrovni (súčet bodov vo všeobecnom a špeciálnom teste menší ako 100 bodov). 

 

D. Termín prijímacích skúšok: 

26. marca 2018 (pondelok) psychodiagnostický test – 9.00 hod. spoločenská miestnosť na Športovom 

gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave 

27. marca 2018 (utorok) praktická časť talentovej skúšky pre športy bejzbal, hádzaná, basketbal, 

volejbal - 9.00 hod. športový areál na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave 

     28. marca 2018 (streda) praktická časť talentovej skúšky pre športy futbal, hokej – 9.00 hod. športový 

areál na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave 

 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Jozef Jančovič 

                                                                                                             riaditeľ školy 

 

 

 

 

 



Informácie o prijímacej skúške na ŠG Jozefa Herdu Trnava 
pre školský rok 2018/2019, odbor 7902J 77 gymnázium - šport 

1.ročník 

 

I. Otvárané druhy kolektívnych športov: 

futbal (chlapci), hokej (chlapci), basketbal (chlapci, dievčatá), hádzaná (chlapci), bejzbal (chlapci), volejbal 

(dievčatá). 

 

II. Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí: 

1. Psychodiagnostický test:  
     Preveruje stupeň motivácie, motorické tempo schopnosti učiť sa, všeobecný intelekt. 

     Na psychodiagnostický test si študent prinesie pero a ceruzku. 

 

2. Talentová skúška: 

    a/ všeobecný pohybový test obsahuje: 

        beh na 50m z vysokého štartu, skok do diaľky z miesta, hod 2kg plnou loptou (autové vhadzovanie  

        z miesta), vytrvalostný test: futbal – 12 minútový beh (Cooprov test), hokej, hádzaná, bejzbal – 1000m,  

        basketbal – 500m (dievčatá), 1000m (chlapci), volejbal – 500m (dievčatá). 

    b/ špeciálny pohybový test obsahuje: 

 Futbal – 1. Slalom s loptou. 

                               2. Žonglovanie, maximálny počet – 3 pokusy. 

                               3. Hlavičkovanie, maximálny počet – 3 pokusy. 

                               4. Hádzanárske ihrisko, prihrávka na presnosť – s 12 m ihriska trafiť hádzanársku bránu  

                                   3x ľavou a 3x pravou, lopta musí dopadnúť za čiaru do brány. 

                               5. Herný prejav: 1 + 5 hádzanárske ihrisko. 

 Hokej – na suchu: 1. 6 x 9m člnkový beh, 

                                    2. bench-press, 

                                    3. 400m, 

                           – na ľade (všetky cvičenia v hokejovom výstroji): 1. 1 x 36m vpred a vzad, 

                                                                                                            2. 6 x 9m vpred, 

                                                                                                            3. 6 x 54m,  

 Hádzaná – 1. Beh na 2x 15m so zmenou smeru. 

                                   2. Vedenie lopty – 30m na čas. 

                                   3. Trojskok na odrazovej nohe. 

                                   4. Hod 1 kg plnou loptou do diaľky z miesta. 

                                   5. Beh na 10x 20m (vytrvalosť v rýchlosti). 

 Basketbal – 1. 5x dribling po celom ihrisku, zakončený streľbou po dvojtakte. Hodnotí sa  

                         dosiahnutý čas po 5-tom premenenom dvojtakte. Ak hráč (hráčka) nepremení,  

                         musí strieľať dovtedy, kým nie je úspešný. 

                                     2. Streľba vo výskoku spod koša striedavo zľava a sprava. Hodnotí sa dosiahnutý čas  

                  po 15-tom premenenom koši. 

                                     3. Slalomový dribling (4x18m). Hodnotí sa dosiahnutý čas. 

                                     4. Streľba – 20 hodov na kôš z vyznačených miest zo strednej vzdialenosti. Hodnotí  

                                          sa úspešnosť. 

                                     5. Streľba 10x 2TH (trestné hody). Hodnotí sa úspešnosť. 

 Bejzbal – 1. Ulievky – koľko lôpt z 20 hodených do strike zóny uleje hráč do určeného výseku. 

                                 2. Chytanie a hádzanie – vo vnútornom poli a v zadnom poli. 

                                 3. Behanie po métach – hráč má za úlohu po odpálení obehnúť čo najrýchlejšie všetky 4  

                                     méty. 

                                 4. Pálenie – úlohou hráča je odpáliť čo najviac lôpt hodených do strike zóny, bez  

                                     ohľadu na to, kam bude lopta odpálená. 

                                 5. Orientácia a koordinácia pohybov – hráč stojí v strede štvorca s vrcholmi  

                                      vzdialenými od seba asi 5m, ktoré predstavujú méty. Na každom vrchole stojí  

                                      človek, ktorý má v ruke loptu. Hráčovou úlohou je spracovať a odhodiť čo najviac  

                                      lôpt v intervale 30 sekúnd.   



 Volejbal – 1. Odbíjanie obojručne zhora vo dvojici (hodnotí sa technika odbíjania) 

                             2. Odbíjanie obojručne zdola vo dvojici (hodnotí sa technika odbíjania) 

                                  3. Podanie zhora (hodnotí sa úspešnosť z 10 pokusov) 

 

Na všeobecný a špeciálny test si každý študent prinesie vhodné športové oblečenie a obuv (bez štupľov).  


