
 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií 

 

 

SKÚŠKA TELESNEJ ZDATNOSTI 

testovanie úrovne pohybových schopností a zručností 

 
 

Skúška telesnej zdatnosti (pre dennú formu štúdia / pre externú formu štúdia) pozostáva z 

overenia úrovne pohybových schopností a zručností 

na základe vybraných testovacích kritérií 

 
 

Pri uplatnení uvedených kritérií bude fakulta prihliadať na aktuálnu epidemiologickú situáciu. 

 

 
Študijný program urgentná zdravotná starostlivosť 

 

 

- Plávanie - 100 m zvoleným plaveckým spôsobom 

Hodnotenie: podľa hodnotiacej škály na základe dosiahnutého času (max. 20 bodov) 

- Vytrvalostný člnkový beh (bežecký test) 

Hodnotenie: podľa hodnotiacej škály na základe počtu odbehnutých 20 m úsekov (max. 10 bodov) 

- Sed – ľah 

Hodnotenie: podľa hodnotiacej škály na základe počtu opakovaní za 1 min. (max. 5 bodov) 

- Kľuky 

Hodnotenie: podľa hodnotiacej škály na základe počtu opakovaní (max. 5 bodov) 

- Skok do diaľky z miesta 

Hodnotenie: podľa hodnotiacej škály na základe dosiahnutej vzdialenosti (max. 5 bodov) 

 

Bodové hodnotenie (denná forma štúdia): 

- Podmienkou pre pokračovanie v písomnej časti prijímacej skúšky je získanie minimálne 20 

bodov zo STZ (pre UZS). Maximálny možný počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 45.  

- Získané body zo skúšky telesnej zdatnosti budú uchádzačovi pripočítané do celkového 

hodnotenia. 

Bodové hodnotenie (externá forma štúdia): 

- Podmienkou absolvovania prijímacej skúšky je získanie minimálne 20 bodov zo STZ (pre 

UZS). Maximálny možný počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 45.  

 

 



 

HODNOTIACE ŠKÁLY 

PLÁVANIE 

Popis testu: 

Pláva sa 100 m ľubovoľným spôsobom so štartovým skokom zo štartového bloku v plaveckej čiapke 

(povinne). Pri znaku sa štartuje z vody. 

Pravidlá: 

Pláva sa podľa pravidiel plávania. Bodové hodnotenie je odlišné pre plavecký spôsob prsia, znak a ostatné 

spôsoby (voľný spôsob). 
Hodnotenie: 

Test sa vykonáva len raz a hodnotí sa dosiahnutý výkon (min:s). 

 

 Body 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Výkon (min:s) 

Voľný spôsob 

Muži 2:05 2:00 1:55 1:50 1:45 1:40 1:35 1:30 1:25 1:20 

Ženy 2:25 2:20 2:15 2:10 2:05 2:00 1:55 1:50 1:45 1:40 

Výkon (min:s) 

Prsia, znak 

Muži 2:20 2:15 2:10 2:05 2:00 1:55 1:50 1:45 1:40 1:35 

Ženy 2:35 2:30 2:25 2:20 2:15 2:10 2:05 2:00 1:55 1:50 

 
 

VYTRVALOSTNÝ ČLNKOVÝ BEH 

Popis testu: 

Testovaná osoba opakovane prekonáva 20-metrové úseky od jednej čiary k druhej čiare podľa zvukových 

signálov reprodukovaných z audionahrávky za stúpajúceho tempa. 

 

Pravidlá: 

Rýchlosť behu na 20-metrových úsekoch sa riadi podľa záznamu na zvukovom zázname. Na začiatku je 

rýchlosť nízka a pravidelne sa zvyšuje. Pri zaznení každého zvukového signálu musí byť testovaná osoba na 

úrovni jednej z koncových čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa končí, ak sa testovaná osoba dvakrát po 

sebe nedotkne nohou čiar vo vymedzenom časovom limite. 

Hodnotenie: 

Zaznamenáva sa počet prebehnutých 20-metrových úsekov. 

 

 Body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Počet 

prebehnutých 

úsekov 

Muži 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Ženy 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

 

ĽAH - SED (60s) 

Popis testu: 

Testovaná osoba zaujme polohu ľah vzad, kolená sú pokrčené v 90° uhle, chodidlá vo vzdialenosti 30 cm. 

Horné končatiny skrčiť upažmo, ruky v tyl, prsty rúk sú zakliesnené do seba. Druhá osoba pridŕža 

testovaného za členky a počíta správne vykonané sedy (oba lakte sa dotknú kolien) a ľahy (chrbát a chrbtová 

časť dlane sa dotknú podložky). Pohyb sa vykonáva čo najrýchlejšie po dobu 60 s. 
Pravidlá: 

Po výklade a ukážke si testovaná osoba vyskúša správne predvedenie, v pomalom tempe vykoná dva 

kompletné cykly (ľah – sed – ľah). Po celú dobu testovania zostáva telo v predpísanej polohe, nohy v kontakte 

s podložkou. Chybný je nekontrolovaný návrat zo sedu do ľahu, pri ktorom sa trup odráža od podložky a 

ruky spojené za hlavou sa nedotknú podložky. Pohyb je plynulý, bez prestávok, testovaná osoba nie je 

diskvalifikovaná, ak v prípade únavy vykoná prestávku na oddych. Test sa neprerušuje a trvá 60 s. Test sa 

vykonáva len raz. 

 

Hodnotenie: 

Zaznamenáva sa počet správne vykonaných cyklov za 60 s. 



 
(Sedláček, J., Lednický A. 2010. Kondičná atletická príprava. Vybrané kapitoly) 

 

 Body 1 2 3 4 5 

Počet opakovaní Muži 20 30 40 50 60 

Ženy 15 25 35 45 55 

 
 

SKOK DO DIAĽKY Z MIESTA 

Popis testu: 

Testovaná osoba vykoná zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel sú pred odrazovou čiarou) predklon, 

hmit podrepmo do zapaženia a mohutný odraz so súčasným švihom paží vpred. 
Pravidlá: 

Testovaná osoba sa usiluje doskočiť znožmo čo najďalej, následne zaujme vzpriamený postoj bez posunu 

chodidiel vpred alebo vzad do odmerania výkonu. Test sa vykonáva 2 x prúdovou metódou. 

Hodnotenie: 

Započítava sa lepší z dvoch pokusov. Výsledky sa uvádzajú s presnosťou na 1 cm, odčítavajú sa podľa 

atletických pravidiel, teda výkon skutočne dosiahnutý (zaokrúhľuje sa smerom nadol). 
 

(Sedláček, J., Lednický A. 2010. Kondičná atletická príprava. Vybrané kapitoly) 
 

 Body 1 2 3 4 5 

Výkon v cm Muži 210 220 230 240 250 

Ženy 180 190 200 210 220 

 
 

KĽUKY 

Popis testu: 

Testovaná osoba má dlane položené na podložke tak, aby ich vzájomná vzdialenosť bola o jednu dlaň na 

každú stranu širšia ako je šírka ramien. Prsty smerujú dopredu. Paže sú v lakťoch vystreté. Uhol medzi pažou 

a podložkou je 90°. Chodidlá sú spolu, dolné končatiny v kolenách vystreté. Váha tela je prenesená na dlane 

a špičky nôh. Hlava je mierne zaklonená, čím je umožnený maximálny rozsah pohybu smerom k podlahe. 

Vzpriamovače chrbta sú napnuté. 

 

Pravidlá: 

Testovaná osoba spúšťa telo z východiskovej polohy smerom k podložke krčením paží v lakťovom kĺbe. Po 

kontakte hrudníka (nie brušných svalov alebo panvy) s podlahou nasleduje návrat tela ťahom do 

východiskovej polohy. Po dosiahnutí východiskovej polohy musí dôjsť k opätovnému vystretiu lakťov. 



Hodnotenie: 

Zaznamenáva sa maximálny počet správne vykonaných kľukov. Pokus je neplatný, ak je pohyb sprevádzaný 

nežiaducimi pomocnými pohybmi a dochádza k uvoľneniu vzpriamovačov chrbta, a tým pádom prepadnutiu, 

resp. vytláčaniu panvy. 
 

východisková pozícia koncová pozícia 
(http://personal.mil.sk/16893/priebeh-vyberoveho-konania.php) 

 

 Body 1 2 3 4 5 

Počet opakovaní Muži 5 10 15 20 25 

Ženy 3 6 9 12 15 

 

 

Schválené Akademickým senátom Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných 

štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 3. 10. 2022. 

 

http://personal.mil.sk/16893/priebeh-vyberoveho-konania.php

