
Vážení rodičia,  

v dôsledku mimoriadnej situácie vzniknutej v súvislosti s pandémiou COVID 19  
a v súlade s nariadením Vlády SR  a ministra školstva,  vás chceme informovať 
o zmene v prijímacom konaní na študijný odbor 9245 M ochrana osôb a majetku. 

Uchádzači o štúdium nebudú pozývaní podľa pôvodne určených termínov. 
Kritéria prijatia budú zverejnené na stránke školy www. spops.edupage.org do 
07.05.2020. 

Uchádzači o štúdium tento rok nemôžu fyzicky vykonať športové a pohybové  
aktivity na škole, preto budeme vyžadovať, aby testovanie prebehlo dištančne: 
 
1. Každý uchádzač vykoná testovanie  samostatne doma (v domácom prostredí) 
v určenom čase a odošle výsledky z týchto disciplín, ktoré zapíše do tabuľky: 

DISCIPLÍNA 
 

SED/ĽAH 
za 1 min.(60 sek.) 
počet opakovaní 

SKOK do diaľky 
z miesta 
vzdialenosť v cm 

VÝDRŽ v zhybe 
na hrazde 
v sekundách 

ČAS  
od ....... 
do ............. 

DÁTUM vykonania 
„Domácich testov“ 

VÝKON  
 

     

 

UPOZORNENIE:  
Uvedené  výsledky budú overené pri VSTUPNÝCH TESTOCH  po nástupe do  

1. ročníka.  Žiadame uchádzačov, aby uvádzali reálne výsledky testované v určenom 
čase.  
 
2. Každý uchádzač vypracuje doma krátku úvahu na tému :  
„Prečo som sa rozhodol študovať odbor ochrana osôb a majetku?“ Rozsah 10 
– 15 riadkov odošle ju spolu s výsledkami testov. 

3. Každý uchádzač vypracuje a odošle stručný  prehľad športov a športových aktivít, 
ktoré vykonáva a uvedie: 
 

- vykonávaný šport (športy), úroveň na akej sú vykonávané – (rekreačne, 
súťažne, vrcholovo...) 

- ako často uchádzač športuje ( frekvencia športovania a tréningov- denne, 
týždenne...) 

- aké výsledky  dosiahol - ak robí nejaký šport súťažne alebo vrcholovo.  
 

Výsledky testovania,krátku úvahu a prehľad športových aktivít odošle návratkou 
emailom na adresu školy sos.bernolakovo@gmail.com, alebo poštou na adresu 
SOŠ J.A.Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27  Bernolákovo.  
V prípade nejasností nás kontaktujte: 0917 323 516 alebo 0948 093 588. 

 

 

V Bernolákove 04.05.2020     Ing.Katarína Kubišová 

            riaditeľka školy        

mailto:sos.bernolakovo@gmail.com


Popis testovaných disciplín a spôsobu testovania:  

a) Uvedené disciplíny je potrebné vykonať v jednom dni -  NEPRERUŠOVANE 

v čase max.  30 minút! 

b) Pred začatím testovania vykonať dôsledné rozcvičenie a rozohriatie svalov!  

c) Medzi jednotlivými disciplínami je možné urobiť krátku prestávku a pokračovať 

v testovaní  

d) Poradie disciplín si zvolí každý sám 

 

Sed – ľah za 60 sekúnd 

Pokyny pre meraného: Zaujať polohu ľah vzadu, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá mierne od sebe vo 

vzdialenosti cca 30 cm, paže spojené vzpažmo za hlavou (prsty rúk zakliesnené do seba). Na signál vykonať sed 

– ľah čo najrýchlejšie v priebehu 60 s (obidvomi lakťami sa dotýkať súhlasných stehien (čo najbližšie kolien) a 

rukami – prstami alebo pažami sa dotknúť pri každom ľahu podložky, prsty rúk sú neustále zopnuté za hlavou, 

ináč sa vykonaný sed – ľah neráta). 

 

 

 

 

Skok do diaľky z miesta 

Pokyny pre testovaného uchádzača: Zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel pred odrazovou čiarou) 

predklon, hmit podrepmo do zapaženia, mohutný odraz so súčasným švihom paží vpred. Treba sa snažiť 

doskočiť znožmo čo najďalej a potom zaujať vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vpred alebo vzad do 

odmerania výkonu. Test sa vykonáva 2x prúdovou metódou, započítava sa lepší výsledok. 

 

 

 

 

 

Výdrž v zhybe 

Pokyny pre testovaného uchádzača: S pomocou skúšajúceho alebo stoličky uchopiť hrazdu nadhmatom, aby 

brada bola nad úrovňou hrazdy a pritom aby sa o ňu neopierala. Po odstránení opory sa treba v tejto polohe 

udržať čo najdlhšie. Bradou sa nedotýkať hrazdy. Test sa skončí, keď oči klesnú pod úroveň hrazdy. 

 

Za hrazdu možno použiť v domácom prostredí aj improvizovaný prostriedok (konár,  

pevná tyč, ...) 

 

 


