
K R I T É R I Á 

pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do 1. ročníka 4-ročného štúdia  

na Strednej športovej škole, Ostredková 10, Bratislava. 

 

     Prijímacie konanie do 1. ročníka 4-ročného štúdia športového gymnázia a manažmentu sa uskutoční dňa 
18. mája 2020.  

     V školskom roku 2020/2021 budú otvorené 2 triedy gymnaziálneho štúdia s počtom žiakov 52 a 
jedna trieda športového manažmentu s počtom žiakov 24. 

 1. Prijímacie skúšky tvoria: 

Pohybové testy sa nekonajú.  

Talentové testy nahradí: 

a/ Posúdenie aktuálnej športovej výkonnosti v roku 2019 a 2020.  

Druh potvrdenia potvrdzujúci aktuálnu športovú výkonnosť: 

• potvrdenie príslušného športového zväzu, že uchádzač o prijatie je členom reprezentačného družstva 
Slovenskej republiky vo svojom športovom odvetví, 

• potvrdenie klubu o súťaži, ktorej sa zúčastňujú (v individuálnych alebo v kolektívnych športoch), 

• fotokópia diplomu /nie staršie ako 1 rok/ o medailovom umiestnení z majstrovstiev Slovenskej 
republiky vo svojej vekovej kategórii. 

Potvrdenie, resp. fotokópiu diplomu je potrebné doručiť  najneskôr do 18.5.2020 na riaditeľstvo 
SŠŠ. Maximálny počet 60 bodov. 

 b/ Vedomostná časť 

Vedomostné skúšky sa nekonajú. 
 Do celkového hodnotenia prijímacích skúšok bude pripočítané bodové hodnotenie priemeru známok 
z predmetov: slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika z vysvedčení               na konci 8. ročníka a 
na polroku 9. ročníka. Maximálny počet 40 bodov. 

 2. Pre prijatie je potrebný bezchybný zdravotný stav. 
Lekársku správu – dodá uchádzač do 4.6.2020 na riaditeľstvo SŠŠ, resp. podľa možnosti. 

 .  

3. Každý uchádzač dostane mailom kód, ktorý mu bude pridelený v súlade so znením Zákona o ochrane 
osobných údajov. Pod prideleným kódom každého uchádzača budú zverejnené dosiahnuté výsledky 
prijímacieho konania.  

4. Prihlášku uchádzača, ktorý počas štúdia na základnej škole mal na vysvedčení známku nedostatočný, 
škola nebude akceptovať. 

 



5. Na základe súčtu bodových výsledkov jednotlivých zložiek prijímacích skúšok, bude určené poradie 
uchádzačov. 

Uchádzači, ktorí sa umiestnia na 1. až 52 mieste (gymnaziálne štúdium), resp. na 1. až 24. mieste (športový 
manažment) budú prijatí do 1. ročníka s účinnosťou od 1. septembra 2020. 

 6. Riaditeľka školy ihneď po vyhodnotení prijímacieho konania zašle preukázateľným spôsobom zákonným 
zástupcom uchádzačov príslušné rozhodnutie. Ku kladnému rozhodnutiu priloží pozvánku na zápis na 
štúdium. 

7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí  potvrdenie o nastúpení 
žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. 

 8. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača nedoručí v uvedenom termíne potvrdenie o nastúpení žiaka na 
štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, riaditeľka školy začne správne konanie o zrušení 
rozhodnutia o prijatí na štúdium v zmysle znenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

9. V prípade neprijatého uchádzača, zákonný zástupca má právo, v zmysle znenia § 68, ods. 6 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, podať odvolanie riaditeľke školy proti jej rozhodnutiu do 5 dní od doručenia 
rozhodnutia. 

10. Zasadnutie prijímacej komisie uskutoční sa dňa 21. mája 2020 o 10.30 hod. Výsledky budú zverejnené v 
tento deň, najneskôr do 14.00 hod. na webovej stránke školy: www.sportschool.sk  

 

PaedDr. Zuzana Matoušková 

           riaditeľka školy 

 Bratislava 3.5. 2020 

 


