
ŠPORT TEST
BUĎTE ŠKOLOU, KTORÁ POMÔŽE 
DEŤOM OBJAVIŤ ICH ŠPORT

NA VAŠEJ ŠKOLE



už je tomu pár rokov, čo sme odštartovali novú éru športového
smerovania detí.

Ako jediní na Slovensku sme vyvinuli fyzicko - psychologické
testovanie detí v nadaní na šport. V ňom dokážeme profesionálne
určiť, pre ktorý šport má dieťa osobsnotné predpoklady.
Šport test zhodnotí aktuálny fyzický stav a odporučí tréningový
proces tak, aby sa dieťa optimálne fyzicky rozvíjalo.
Benitim Šport test nasmeruje rodiča pri výbere športu tak, aby
nemíňal on ani dieťa energiu na opakované skúšanie, ktoré môže
dieťa úplne odradiť od športovania.

Milá pani riaditeľka, 
milý pán riaditeľ



Spojením psychologického a fyzického testovania vzniká
komplexný obraz, ktorý  pomáha nasmerovať dieťa prirodzene
na taký šport, pri ktorom má predpoklady pre športovú
budúcnosť a zároveň spĺňajú veľmi dôležitú podmienku,
osobnostného uspokojenia a radosti zo športovania.

Testy vykonávame v kombinácii, aj oddelene.

ČO JE ŠPORT TEST?
ŠPORT TEST je komplexná psychologicko-
športová diagnostika detí vo veku 8-15
rokov. 

2. FYZICKÝ TEST EUROFIT 

Športový  test zistí, aké má
dieťa momentálne fyzické
dispozície.

1. OSOBNOSTNÝ TEST 

je zameraný na povahové
vlastnosti dieťaťa a
následné odporúčanie
vhodných športov.



dieťa skúša rôzne športy, nevyhovujú mu, až zostáva
demotivované a zanevrie na šport
dieťa hoci je v športe úspešné, je avšak nespokojné
až nakoniec prestane športovať 
rodičia zapisujú deti na športy, ktoré sú
celospoločensky preferované a tie vôbec nemusia
dieťaťu vyhovovať, dieťa po čase od športu
odchádza 
rodičia zostávajú znechutení po nevydarených
pokusoch zapojiť dieťa do športového klubu 
rodičovi sa zdá dieťa málo pohybovo zdatné

PREČO TESTOVAŤ?
V rámci projektu OLOV sa porovnávali medzi
rokmi 1993 a 2020 pohybové schopnosti detí
do veku 12 rokov. Výsledky boli zarážajúce,
odhalili zhoršenie v takmer všetkých
ukazovateľoch. Enormne stúpla obezita detí.
Pre spoločnosť je preto dôležité  priviesť deti k
pohybu a eliminovať všetky prekážky, ktoré
môžu deti od športovania odradiť.

PREČO JE 
POTREBNÉ
USMERNENIE V
ŠPORTE



pomáha deťom sa zorientovať pri výbere športu, 
reaguje na potrebu rodičov, ktorí chcú mať jasne
stanovené predpoklady svojich detí, 
prispieva k úspešnému uplatneniu dieťaťa v športe,
eliminujú sa mylné stanoviská rodičov o športovom
smerovaní dieťaťa, 
dokáže teenegerov prinavrátiť k pohybu, 
dieťa dokážeme veľmi presne športovo profilovať,
zvýši športovú sebarealizáciu dieťaťa, 
rodičia ušetria energiu aj peniaze pri skúšaní rôznych
športov.

PRÍNOS ŠPORT TESTU



OSOBNOSTNÝ TEST VYBERIE 
 SPOMEDZI 150 ŠPORTOV TIE,
KTORÉ NAJVIAC VYHOVUJÚ
VLASTNOSTIAM DIEŤAŤA. 

ĎALEJ ZISTÍME:
akú má dieťa aktuálnu fyzickú
kondíciu, 
aké sú jeho pohybové zručnosti,
kde sa dieťa nachádza, v
porovnaní s priemernými
výsledkami jeho rovesníkov,
navrhneme kompenzačné cvičenia
na posilnenie oslabených partií
tak, aby sa  dieťa zdravo vyvíjalo

 či dieťaťu vyhovujú viac vytrvalostné
alebo krátkodobé športy, 
či radšej športuje v kolektíve alebo
individuálne,
či mu vyhovuje nápor na koncentráciu
pri cieľových športoch,
či má rád pohybovú kreativitu a
technické prevedenie pohybu, 
optimálne nastavenie tréningu, aby
dieťa nebolo tréningom mentálne
preťažené
akú regeneráciu dieťa vyžaduje 

EUROFIT TESTY SÚ  FYZICKÉ TESTY 
V 8 ŠPORTOVÝCH DISCIPLÍNACH. 

 
ZISŤUJEME:
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8 športových disciplín EUROFIT 
trvanie pri 20 deťoch 180 minút
miesto vykonávania - telocvičňa

ústne odpovede na otázky
štandardizovaného testu
individuálne sedenie 1:1 s certifikovanou
psychologičkou v trvaní 30 minút
miesto vykonávania - trieda / učebňa

Komplexný program s oboma absolvovanými testami
trvá 2,5 hodiny.  Pre program potrebujeme telocvičňu
a 1 až 3 triedy, v závislosti od počtu nahlásených
psychologických testovaní. Testovanie realizujeme pri
min. počte detí 10.

FYZICKÝ TEST EUROFIT:

OSOBNOSTNÝ TEST:

VÝSLEDKY ŠPORT TESTU
Výsledky oboch testov vyhodnocujú športoví tréneri a
športový psychológ. Rodič obdrží do 2 týždňov  3-
stranový profil dieťaťa s odporúčaniami najvhodnejších
športov. 

 
 
 

KOMPLEXNÉ testovanie: 65 €/os.
 

EUROFIT fyzické testovanie: 33 €/os.
 

PSYCHOLOGICKÉ TESTOVANIE: 40 €/os.
 
 
 
 
 

Platbu uhrádza rodič vopred. 
 
 

CENA PROGRAMU
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EDO KUČERA
športový tréner a pedagóg

Absolvent Fakulty telesnej
výchovy a športu.
Špecializuje sa na šport
pre všetkých, rekreačných
športovcov aj tých
aktívnych. Má ukončený
V. kvalifikačný stupeň  -
regeneračný pracovník.
Je hlavným trénerom
všestrannej športovej
prípravy, pre Benitim
nastavuje celoročný 
 športový program pre
deti vo veku od 3 do 15
rokov. A je spoluautorom
ŠPORT TESTovej
metodiky.

MÁRIA ŠIMČÁK TÓTHOVÁ
detská psychologička

Prax detskej poradenskej a
školskej psychologičky
vykonáva už 17 rokov. 
Má skúsenosti s prácou s
rôznymi ťažkosťami,
problémami, ktoré
sprevádzajú deti pri ich
raste, osobnostnom vývoji,
školskej dochádzke, učení.
Rovnako sa zaoberá
starosťami, obavami, radami
pre rodičov a učiteľov s
výchovou, výchovnými
zásahmi, učením detí.
Pracuje s deťmi individuálne,
aj skupinovo s celými
kolektívmi a rodinami.



ŠKOLA, AKO
VÝZNAMNÝ PARTNER 
ŠPORT TESTU

podporíte športové smerovanie detí
uľahčíte rodičom nájsť dieťaťu vhodný šport
pomôžete zlepšiť vzťah detí k športovaniu
spoločne tak zlepšíme fyzickú kondíciu detí
radosť zo športu prinesie deťom aj zlepšenie
školských výsledkov
výsledky šport testu pomôžu nastaviť škole skladbu 
 voľnočasových aktivít

Buďte školou, ktorá umožní svojim
žiakom absolvovať Šport test 
priamo na Vašej škole



O VŠETKO SA
POSTARÁME.
rodičia sa prihlásia v Benitime
zabezpečíme plynulý priebeh šport testu
máme svoje pomôcky
výsledky posielame rodičom

ĎAKUJEME!

SÚČINNOSŤ ŠKOLY JE MINIMÁLNA:
osloviť rodičov prostredníctvom Edupage, emailom, letákmi
stanoviť termín testovania vyhovujúci škole
poskytnúť priestory: šatne, telocvičňu, kabinet príp. knižnicu



BENITIM 
V ČÍSLACH

odtrénovaných detí
10.000

rokov existencie
11

aktívnych detí ročne
1.500

spolupracujúcich škôl
35



MÁRIA MOLNÁROVÁ
projektový manažér
a manažér pre školy

vaspartner@benitim.sk
+421 945 505 652

KONTAKT

BENITIM, o.z.
Fakturačná adresa a sídlo:
Fláviovská 43
851 10 Bratislava
IČO: 42180309
DIČ: 2023116601
 
Kontaktná adresa a
kancelária:
BENITIM, o. z.
Údernícka 11
851 01 Bratislava
benitim@benitim.sk

www.benitim.sk

ANDREA ČVAPKOVÁ
štatutárny zástupca

andrea@benitim.sk
+421 905 508 129

mailto:benitim@benitim.sk

