
Čo Stredná športová škola v Žiline 
ponúka záujemcom o štúdium?

V prvom rade je dôležité spome-
núť, že i napriek názvu je stredná 
športová škola plnohodnotnou stred-
nou školou, ktorá ponúka záujem-
com o štúdium možnosť získať úpl-
né stredné všeobecné (gymnaziálne) 
a úplné stredné odborné vzdelanie 
spolu so získaním základnej tréner-
skej kvalifikácie. Škola v jednom are-
áli žiakom poskytuje stredoškolské 
vzdelávanie v bežných a v špecializo-
vaných učebniach, športovú prípra-
vu v športovej hale a vo vnútorných 
a vonkajších športoviskách, ubytova-
nie v školskom internáte a stravova-
nie v školskej jedálni či v školskom 
bufete.

Kto sa môže o štúdium uchádzať?
V podstate ktorýkoľvek deviatak 

ZŠ s pohybovým (športovým) na-
daním, ktorý je aktívny v športovom 
klube a má zdravotnú spôsobilosť 
potvrdenú športovým (telovýchov-
ným) lekárom.

O aké študijné odbory sa môžu záu-
jemcovia o štúdium uchádzať?

Aktuálne záujemcom ponúkame 
možnosť štúdia v 4 študijných od-
boroch s maturitou. Študijný odbor 
športové gymnázium, ktorý má v 
Žiline už vyše 20-ročnú tradíciu, ako 
aj množstvo úspešných absolventov. 
K novým študijným odborom patria 
športový manažment, kde sa prelína 
odborné ekonomické vzdelávanie so 
športom a digitálne služby v športe 
spolu so spracovaním dát v športe, 
v ktorých sa zasa prelína odborné 
informatické vzdelávanie spolu so 
športovou prípravou.

Aké sú podmienky prijatia na štú-
dium?

Okrem už spomenutej zdravotnej 
spôsobilosti je potrebné preuká-
zať športové nadanie na talentovej 
skúške, ktorá pozostáva z rozličných 
pohybových (motorických) testov 
podľa športového odvetvia. Samo-
zrejme, dôležitou súčasťou sú aj 
vedomosti nadobudnuté počas zá-

kladnej školy, ako aj psychologické 
predpoklady pre výkon športu, ktoré 
rovnako testujeme v rámci prijíma-
cieho konania. Konkrétne kritériá 
zverejňujeme aj na webovej stránke 
školy www.sportovaskolaza.sk.

Ako vyzerá deň či týždeň v športovej 
škole?

Ako v každej inej strednej škole 
aj u nás sa vyučovanie a športová 
príprava riadia rozvrhom hodín. 
Ten pozostáva z hodín teoretického 
vzdelávania, praktického vzdeláva-
nia a športovej prípravy. Vyučovanie 
zväčša končí o 15,00 hod. a následne 
pokračuje športová príprava.

Teoretické a praktické vyučovanie 
prebieha spravidla v priestoroch ško-
ly, ktoré sa snažíme neustále zlepšo-
vať a modernizovať. Presvedčiť sa o 
tom môžete aj počas dňa otvorených 
dverí, ktorý realizujeme začiatkom 
decembra.

Ako prebieha športová príprava?
Športová príprava je neodmysliteľ-

nou súčasťou režimu dňa a rozvrhu 
hodín. Jej časová náročnosť sa líši 

v závislosti od športového odvetvia, 
podmienok, ako aj veku a výkonnosti 
žiakov - športovcov.

Časť hodín športovej prípravy pre-
bieha dopoludnia a následne aj po-
poludní. Rozsah športovej prípravy 
závisí od vykonávaného športového 
odvetvia a športového klubu, s kto-
rým škola spolupracuje.

Ako sa žiakom darí skĺbiť náročnú 
športovú prípravu a vzdelávanie?

Nie je to jednoduché, ale ani ne-
možné. Pre mimoriadne nadaných 
žiakov a žiakov vykonávajúcich in-
dividuálnu športovú prípravu máme 
spracovaný systém individuálneho 
štúdia. Prostredníctvom neho sa sna-
žíme zabezpečiť čo najefektívnejšie 
vzdelávanie v súbehu s individuál-
nou športovou prípravou.

Zapája sa škola do nejakých projek-
tov a grantov?

Samozrejme. Pravidelne sa uchá-
dzame o podporu v rámci grantových 
výziev na budovanie a obnovu špor-
tovísk. Aktuálne sme zapojení aj do 
projektu „Buď gramotný, buď in!“, 
ktorý sa zameriava na zvyšovanie 
úrovne rozvíjania čitateľskej, mate-
matickej, finančnej a prírodovednej 
gramotnosti žiakov – športovcov s 
cieľom zlepšiť ich študijné výsledky 
v daných oblastiach. Súčasťou pro-
jektových činností je aj príprava a 
inovácia vzdelávacích materiálov a 
nadobudnutých skúseností v rámci 
vyučovania predmetu „Vedomosti v 
praxi“, ako aj vzdelávanie učiteľov v 
týchto oblastiach. V rámci projektu 
škola získala aj moderné materi-
álno-technické vybavenie učební, 
ktoré žiaci a učitelia využijú ešte aj 
dlho po ukončení projektu. 

 
Aké je uplatnenie absolventov?
Za každú školu hovoria jej ab-

solventi a sme radi, že aj naša ško-
la sa môže pochváliť absolventmi, 
ktorí sa uplatnili v profesionálnom 
športe, ale i mimo neho. Absolventi 
strednej športovej školy môžu po-
kračovať v štúdiu na VŠ, uplatniť 
sa ako profesionálni športovci, pra-
covať v štruktúrach športových or-
ganizácií či v súkromnej sfére pod-
ľa študijného zamerania a svojich 
schopností.

Čo by ste chceli odkázať záujem-
com o štúdium v strednej športovej 
škole a ich rodičom?

Štúdium v strednej športovej 
škole nie je len o športe. Popri ná-
ročnej športovej príprave dbáme aj 
na kvalitu výchovno-vzdelávacieho 
procesu využívaním inovatívnych 
metód a foriem vyučovania. Pra-
videlne sa zapájame do rôznych, 
nielen športových súťaží, projektov 
a grantov, čím sa snažíme neustále 
napredovať. Preto neváhajte a pri-
dajte sa k nám! Bližšie informácie 
nájdete na webovej a facebook-ovej 
stránke školy www.facebook.com/
sportovaskolaza. 
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