
 

 
 

 

Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice, oznamuje záujemcom z radov profesionálnych 

aj amatérskych športovcov, starším ako 18 rokov, zamestnaným, ktorí doteraz neabsolvovali maturitu a majú záujem 

o získanie 

kvalifikačných tried 1 – 5 (z 8) podľa európskeho kvalifikačného rámca,  

resp. kvalifikačných tried 1 – 3 (z 5) podľa slovenskej legislatívy v kvalifikáciách 

 tréner športu  

 inštruktor športu 

 iných kvalifikáciách ako odborník v športe,  

že dňa 30.8.2016 sa uskutočnia prijímacie skúšky do externého štúdia ročníkov 1., 2., 3. (zo 4), ako aj druhé kolo 

talentových skúšok na denné štúdium. 

Externé štúdium prebieha formou: 

a) 1x za mesiac prezenčná účasť na vyučovaní – víkend (piatok – 4 hodiny, sobota – 7 hodín, nedeľa – 4 hodiny) 

b) E-learningom – 15 hodín týždenne s e-výstupom študenta 

c) Konzultácie 

d) Skúšobné komisie (v mesiacoch máj a jún – 1. ročník = 1. kvalifikačná trieda, 2. ročník = 2. kvalifikačná trieda, 

4. ročník = 3. kvalifikačná trieda) 

e) Maturitná skúška 

Finančné podmienky externého štúdia: 

135,- Eur – zápisné na školu (jednorazový poplatok) 

600,- Eur  - ročný poplatok za externé štúdium 

30,- Eur - poplatok za kvalifikačnú skúšku pred skúšobnou komisiou (jednorazový poplatok)  

10,- Eur / hod. - poplatok za konzultáciu mimo stanovené termíny 

 Podmienky prijatia na externé štúdium: 

 úspešné absolvovanie talentovej skúšky  - pohybová časť  

 vyhovujúci výsledok psychodiagnostického testu  

 dobrý zdravotný stav (potvrdený telovýchovným lekárom) 

 žiadosť o preradenie na externú formu štúdia 

 podpísaná zmluva o štúdiu 

Pri štúdiu je možné študentom uznať už absolvované predmety, osvedčenia o vedomostiach a zručnostiach a pod., čo 

je zohľadnené pri zaradení do tried alebo preradenia do vyšších ročníkov.  

Úspešný absolvent odbornej prípravy na nadobudnutie odbornej spôsobilosti získa doklad o absolvovaní vzdelania 

a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti.  
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