
Kritéria prijatia do športovej triedy na školský rok 2021/2022 a 2022/2023 

Sporttagozatos osztályba való felvétel kritériumai a  

2021/2022-es és a 2022/2023-as tanévre 

Prijímanie žiakov so športovej prípravy sa uskutoční na základe splnenia podmienok stanovených 

riaditeľom školy. / A sporttagozatos osztályba való felvétel az iskolaigazgató által meghatározott feltételek 

teljesítése alapján történik. 

Podmienky prijatia / Feltételek: 

1. Žiadosť zákonného zástupcu a súhlas zákonného zástupcu so zaradením žiaka do triedy športovej 

prípravy. / Törvényes képviselő kérvénye és beleegyezése a tanuló sporttagozatos osztályba való 

besorolására. 

2. Úspešné absolvovanie motorických testov na všeobecnú pohybovú výkonnosť. / Mozgás 

teljesítményszint mérésének sikeres teljesítése. (Az általános teljesítményfelmérő tesztek sikeres 

abszolválása) 

3. Prospech žiaka. / A tanuló tanulmányi előmenetele. 

4. Psychodiagnosticé vyšetrenie. / Pszichodiagnosztikai kivizsgálás. 

5. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. / Orvosi igazolás a tanuló egészségügyi alkalmasságáról. 

Kritéria na overenie špeciálnej schopnosti žiakov. / A tanulók speciális készségét, képességét 

felmérő követelményrendszer: 

1. Známky zo správania / magaviseleti jegy - veľmi dobré / kiváló 

2. Prospech žiaka: priemer 3,00 a nemôže mať známku 5. / Előmeneteli jegyek: átlag: 3,00 és nem lehet 

5-ös osztályzata)  

Disciplíny / Versenyszámok Mladší žiaci a žiačky  

5. a 6 ročník/  

Fiatalabb korosztály 

Starší žiaci a žiačky 

7. až 9. ročník/ 

Idősebb korosztály 

Beh na 50 m / 50 méteres síkfutás do 9,00 sec. / 9,00 mp alatt do 8,0 sec. / 8,0 mp alatt 

Skok do diaľky / Helyből távolugrás min. 140 cm / legalább 140 cm min. 170 cm / legalább 170 cm 

Beh na 1000 m / 1000 méteres távfutás do 3,20 min. / 3,20 perc alatt do 3,10 min. / 3,10 perc alatt 

Ľah – sed 1 min. / Felülés 1 perc alatt min. 30 / legalább 30 min. 40 / legalább 40 

Vedenie lopty s nohou slalom / Lábbal 

való labdavezetés – 10x10 m 

do 20 sec. / 20 mp alatt do 16 sec. / 16 mp alatt 

Vedenie lopty s rukou slalom / Kézzel 

való labdavezetés – 10x10 m 

do 20 sec. / 20 mp alatt do 16 sec. / 16 mp alatt 

V Dunajskej Strede, dňa 1.2. 2021 / Kelt: Dunaszerdahelyen, 2021. február 1-jén. 

          Olivér Ibolya  

          riaditeľ školy / igazgató 


