
Výsledné poradie 
Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava 

Prijímacie konanie do 1. ročníka 4-ročného študijného programu 7451J športové gymnázium  

na školský rok 2022/23 

 

KOLEKTÍVNE ŠPORTY 

 

HOKEJ   VOLEJBAL 

kód žiaka výsledok  kód žiaka výsledok 

24MN5 prijatý  59ZJ3 prijatý 

36CR7 prijatý  39FL7 prijatý 

49YC2 prijatý  59NX1 prijatý 

52QT4 prijatý  95XB1 neprijatý pre nedostatok miesta 

97CK3 prijatý  89CC2 neprijatý pre nedostatok miesta 

87XM2 prijatý  72CF4 neprijatý pre nedostatok miesta 

48RX6 neprijatý pre nedostatok miesta  64GA9 neprijatý pre nesplnenie kritérií 

32SZ8 neprijatý pre nedostatok miesta  86DT2 neprijatý pre nesplnenie kritérií 

46FX2 neprijatý pre nedostatok miesta    

39YH3 neprijatý pre nedostatok miesta  BEJZBAL  

71EP7 neprišiel na talentové skúšky  kód žiaka výsledok 

95QB4 neprišiel na talentové skúšky  45LT2 prijatý 

61LX8 neprišiel na talentové skúšky  16PD3 prijatý 

   98KN7 prijatý 

BASKETBAL  88JP1 prijatý 

kód žiaka výsledok  11SE5 prijatý 

99RM9 prijatý  13LW1 neprišiel na talentové skúšky 

74SY8 prijatý    

61QN5 prijatý    

17EE8 prijatý    

55FT3 prijatý    

96KR8 prijatý    

92CZ3 neprijatý pre nedostatok miesta    

44NT8 neprijatý pre nedostatok miesta    

96AL5 neprijatý pre nedostatok miesta    

38EY6 neprijatý pre nesplnenie zákonom 
stanovených kritérií    

44GP9 neprišiel na talentové skúšky    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUTBAL     

kód žiaka výsledok    

55SJ6 prijatý    

83CE5 prijatý    

33CQ7 prijatý    

29NP3 prijatý    

36XY2 prijatý    

88BK1 prijatý    

59FF4 prijatý    

82BK2 prijatý    

81JQ2 prijatý    

37MN3 prijatý    

28FW4 prijatý    

13JZ4 prijatý    

22DJ3 neprijatý pre nedostatok miesta    

92YR6 neprijatý pre nedostatok miesta    

61PN2 neprijatý pre nedostatok miesta    

65HR4 neprijatý pre nedostatok miesta    

95NW2 neprijatý pre nedostatok miesta    

73YK7 neprijatý pre nedostatok miesta    

17AS7 neprijatý pre nedostatok miesta    

36HA8 neprijatý pre nedostatok miesta    

24XM4 neprijatý pre nedostatok miesta    

11ZX5 neprijatý pre nedostatok miesta    

64ZH6 neprijatý pre nedostatok miesta    

73QA6 neprijatý pre nedostatok miesta    

72MM8 neprijatý pre nedostatok miesta    

16MG5 neprijatý pre nedostatok miesta  FUTBAL  

45TR7 neprijatý pre nedostatok miesta  kód žiaka výsledok 

27LD6 neprijatý pre nedostatok miesta  28TY6 neprijatý pre nesplnenie kritérií 

12PD5 neprijatý pre nedostatok miesta  37NA7 neprijatý pre nesplnenie kritérií 

34PM7 neprijatý pre nedostatok miesta  16LT5 neprijatý pre nesplnenie kritérií 

62FW6 neprijatý pre nedostatok miesta  53ZH3 neprijatý pre nesplnenie kritérií 

69XN8 neprijatý pre nedostatok miesta  76YF5 neprijatý pre nesplnenie kritérií 

81GR2 neprijatý pre nedostatok miesta  69BK2 neprijatý pre nesplnenie kritérií 

82SY3 neprijatý pre nedostatok miesta  14MS1 neprijatý pre nesplnenie kritérií 

61DS5 neprijatý pre nedostatok miesta  44FZ3 neprijatý pre nesplnenie kritérií 

42ME4 neprijatý pre nedostatok miesta  86GZ9 neprijatý pre nesplnenie kritérií 

31KS8 neprijatý pre nedostatok miesta  73EN1 neprijatý pre nesplnenie kritérií 

86YR6 neprijatý pre nedostatok miesta  29AH8 neprišiel na talentové skúšky 

42LA5 neprijatý pre nedostatok miesta  53TX8 neprišiel na talentové skúšky 

25HQ4 neprijatý pre nedostatok miesta  99WQ2 neprišiel na talentové skúšky 

83JN4 neprijatý pre nedostatok miesta  54RE4 neprišiel na talentové skúšky 

82XF5 neprijatý pre nedostatok miesta  44KR5 neprišiel na talentové skúšky 

48LW6 neprijatý pre nedostatok miesta  66PB5 neprišiel na talentové skúšky 

 
Zákonný zástupca uchádzača, ktorý bol neprijatý pre nedostatok miesta, môže podať odvolanie. V prípade 
uvoľnenia miesta sa bude poradie posúvať a uchádzač môže byť prijatý na odvolanie. 

V Trnave 18.5.2022                                                                                                          Peter Toman, riaditeľ školy 


