
 

 

Milí rodičia,  

 

sme presvedčení, že Vám záleží na tom, aby sa Vaše deti venovali vo voľnom čase takým aktivitám, 

ktoré im budú prospievať a zároveň prinášať radosť. Jednou z najväčších oblastí, ktoré ponúkajú 

obrovský priestor pre fyzické aj osobnostné napredovanie dieťaťa je šport. Sme nezisková organizácia 

SportAnalytik, ktorej poslaním je motivovať deti práve k takému športu, na ktorý majú prirodzené 

nadanie. Náš unikátny program diagnostiky športového talentu dieťaťa je založený na licencii 

kanadskej metódy vyvinutej pre OH vo Vancouvri 2010, ktorou prešlo viac ako 280 000 detí. 

Spolu s vedením Gymnázia  Vám ponúkame možnosť priamo na škole hravou formou otestovať Vaše 

dieťa a zistiť tak, pre aký šport má fyzické predpoklady. Deti si v rámci dvoj- až trojhodinového 

testovania v telocvični vyskúšajú 8 jednoduchých športových disciplín. Tie majú za cieľ posúdiť ich 

predpoklady pre kľúčové športové schopnosti, ako je napríklad vytrvalosť, sila, rýchlosť, ohybnosť, 

rovnováha, atď. 

Výkony Vášho dieťaťa dôkladne zaznamenáme a následne ich zanalyzujeme prostredníctvom 

softvéru. Výsledkom testovania budú pre Vás dva reporty. V  Talent Reporte sa dozviete na základe 

analýzy jednotlivých schopností, ako je na tom Vaše dieťa v porovnaní s vrstovníkmi rovnakého 

pohlavia. Zistíte, ktoré sú jeho silné stránky a na čom by malo zapracovať. V Sport Reporte nájdete 

informáciu o tom, aké bežné a alternatívne športy sú vhodné pre Vaše dieťa a získate kontakty na 

športové kluby v blízkom okolí. Zároveň môžete zistiť aj to, do akej miery sú pre dieťa vhodné športy 

ktorým sa už prípadne aktuálne venuje. 

Veríme, že každé dieťa má v sebe športový talent. Ide len o to, zistiť, aký talent to je. A práve s tým 

Vám chceme pomôcť. V SportAnalytiku veríme, že najlepší spôsob ako motivovať dieťa k pohybu, je 

nájsť pre neho šport na ktorý má prirodzený talentu. Taký šport, ktorý mu bude po celý život 

prinášať radosť a potešenie.  

Ak máte záujem o túto jedinečnú možnosť otestovania, ktoré Vám zdarma ponúka Vaša škola, radi by 

sme Vás poprosili o vyplnenie elektronickej prihlášky s údajmi Vášho dieťaťa v nasledujúcom odkaze 

do 4.6.2017 . 

http://www.sportanalytik.sk/registrace-127-Gymnazium-Malacky 

 

 

http://www.sportanalytik.sk/registrace-127-Gymnazium-Malacky


Adresu bydliska požadujeme vo formulári z toho dôvodu, že podľa adresy bydliska doporučujeme 

najbližší športový klub pre daný šport. Ak adresu nechcete uvádzať, prosím uveďte adresu školy. Dva 

voliteľné športy môžu byť športy, ktoré už Vaše dieťa vykonáva alebo by ho chcelo vykonávať a Vás 

zaujíma, či sú pre dieťa vhodné a či sa im má venovať. Ich voľba nijako neovplyvňuje záverečné 

doporučenie vhodných športov. 

Dôležité : Do kolonky Promo kód prosím uveďte, ktorú triedu Vaše dieťa navštevuje. 

V prípade nejasností s vyplnením formulára kontaktujte prosím pani Martinu Skořepovú na email 

martina@sportanalytik.sk alebo telefonicky 0905 704 476. 

Viac informácií o našom programe nájdete na webovej stránke www.sportanalytik.sk. 

 

Prajeme veľa radosti z pohybu Vám aj Vašim deťom. Športu zdar! 

 

 

tím SportAnalytik o.z. 
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