
ŠTATÚT  

prevádzkovania športových tried so zameraním na futbal v Základnej škole s materskou 

školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš  

v spolupráci s MFK Tatran Liptovský Mikuláš 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov športových tried 

– so zameraním na futbal pri ZŠ s MŠ, Okoličianska 404/8C, Liptovský Mikuláš a 

organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Športové triedy sú zriadené za účelom prípravy športovo nadaných a talentovaných 

žiačok a žiakov vo futbale. Vyučovanie sa realizuje v predmete športová príprava a pohybová 

príprava podľa učebných osnov, ktoré sú záväzným dokumentom  pre učiteľov športovej 

prípravy a trénerov. Športová a pohybová príprava sa zabezpečuje formou plánovaného 

tréningového procesu, sústredení a účasťou na pravidelných športových súťažiach 

organizovaných futbalovým klubom MFK Tatran Liptovský Mikuláš  pre príslušné vekové 

kategórie, prípadne účasťou na rôznych prípravných aktivitách. Triedy sa otvárajú s počtami 

žiakov v zmysle platnej školskej legislatívy – Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 2 
                           Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v športových triedach 

 

1. Do jednej športovej triedy sa zaraďujú žiaci so zameraním na futbal a gymnastiku. 

2. Učebný plán v ŠT vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a Školského 

vzdelávacieho programu. 

3. Pre žiaka ŠT je povinnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu každý tréning 

(okrem PN), zápas (podľa nominácie trénerom) a sústredenie nad rámec učebného 

plánu v ŠkVP 

4.   MFK Tatran zabezpečuje nadväznosť obsahu športovej prípravy, telesnej prípravy 

a tréningového procesu na vyučovací proces v ZŠ s MŠ, ktorý je v súlade s platnou 

školskou legislatívou. MFK Tatran metodicky usmerňuje kvalitu prípravy 

v športových triedach v mimo vyučovacom čase. 

5.  Pri ZŠ s MŠ je vytvorená Športová rada – poradný orgán riaditeľa školy. Športovú 

radu tvoria: 
 - zástupca riaditeľa školy 

 - vedúci tréner športových tried 

 - zástupca MFK Tatran 

 - tréneri športových tried 

 - zástupcovia rodičov jednotlivých športových tried. 

 

Článok 3 
                                                                    Personálne zabezpečenie 

 

1.  Personálne obsadenie trénerov zabezpečuje MFK Tatran. 

2. Športovú prípravu a telesnú výchovu v športových triedach v rámci vyučovacieho procesu 

zabezpečuje ZŠ s MŠ v spolupráci s futbalovým klubom MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Tréneri 

vyučujúci športovú prípravu a telesnú výchovu spĺňajú podmienky pedagogicko-odbornej 

spôsobilosti, majú platnú licenciu trénera (kvalifikácia min. UEFA B) a sú riadnymi 

zamestnancami školy.  

3. Tréningový proces v popoludňajších hodinách zabezpečujú: ZŠ s MŠ, formou činnosti 7 

záujmových útvarov zameraných na futbal od 5. po 9. ročník, v rozsahu 2 hodiny týždenne pod 

vedením kvalifikovaných trénerov a v klube tréneri MFK Tatran s platnou trénerskou licenciou.  

 



Článok 4 
                                                                Materiálne zabezpečenie 

 

1.  ZŠ s MŠ poskytuje, na zabezpečenie tréningového procesu športových tried, vlastné tréningové 

priestory a adekvátnu materiálno-technickú vybavenosť učebnými pomôckami zameranými na 

futbal, v súlade s platnými učebnými osnovami. Na športovú prípravu a telesnú výchovu sa 

využívajú dve telocvične, mini ihrisko s umelým trávnatým povrchom s rozmermi 33 x 18 m. Tieto 

tréningové plochy sú využívané v dopoludňajších hodinách športovými triedami 

a v odpoludňajších hodinách,  podľa potreby, na zabezpečenie tréningového procesu v priebehu 

celého školského roka. 

2. MFK Tatran poskytuje, na zabezpečenie tréningového procesu žiackych kategórií a prípraviek 

v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách, trávnatú plochu a ihrisko s umelým trávnatým 

povrchom. 

3.  MFK Tatran zabezpečuje odohranie majstrovských futbalových stretnutí všetkých kategórii žiakov 

a prípraviek na hlavnom trávnatom ihrisku, pomocnom trávnatom ihrisku, ihrisku s umelým 

trávnatým povrchom a na prenajatých ihriskách. Klub zabezpečuje tiež úhradu nákladov spojených 

s organizáciou týchto stretnutí.  

4. MFK Tatran zabezpečuje adekvátnu materiálno-technickú základňu na realizáciu tréningového 

procesu športových tried. 

5.  MFK Tatran zabezpečuje dopravu na odohratie majstrovských futbalových stretnutí, podľa 

platného rozpisu  súťaží v sezóne. 

 

Článok 5 
Zdravotné zabezpečenie 

 

1.  Každý žiak športovej triedy, povinne 1-krát v roku, absolvuje lekárske vyšetrenie športovým 

lekárom vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku.  

2.  MFK Tatran Liptovský Mikuláš zabezpečuje pre žiakov športových tried regeneráciu síl, 

minimálne 1 hodinu týždenne v hlavnom období a 2 hodiny týždenne v prípravnom období. Na 

regeneráciu sa využívajú služby Aquaparku Tatralandia a Mestskej plavárne v Liptovskom 

Mikuláši.  

 

Článok 6 
Zabezpečenie športovej prípravy 

 

Predpísaný objem športovej prípravy: 

- 2 vyučovacie hodiny telesnej výchovy na I. i  II. stupni ZŠ,  

- 3-4 hodiny športovej prípravy v dopoludňajších hodinách v 5.-9. ročníku, 

- 2 hodiny tréningovej činnosti v záujmovom útvare zameranom na futbal, 

- 6-8 hodín tréningovej činnosti v MFK Tatran, 

- 1 hodina regenerácie. 

 

Článok 7 
                                  Zabezpečenie štartu družstiev žiakov v pravidelných súťažiach 

 

  1. Žiaci športových tried 5.-9. ročníka štartujú v súťažiach: 

liga mladších žiakov  – kategória U-12 a U-13 

liga starších žiakov  – kategória U-14 a U-15 

 

2. Žiaci s nižšou hernou výkonnosťou dostávajú možnosť „hosťovania“ v kluboch v blízkom okolí 

Liptovského  Mikuláša, ktoré hrávajú nižšie súťaže. 

 

Článok 8 
Výber, zaraďovanie, preraďovanie a vyradenie žiakov ŠT 

 

MFK Tatran, v spolupráci so ZŠ s MŠ, organizačne a technicky zabezpečí výber žiakov do športových 

tried minimálne 3-krát ročne formou talentových skúšok, pozostávajúcich z preverenia fyzických 

predpokladov, psychických predpokladov a zdravotnej spôsobilosti potvrdenej športovým lekárom. 



1.     Do ŠT sa vyberajú športovo-talentovaní žiaci z rôznych základných škôl na základe 

talentových skúšok, súhlasu lekára, zákonného zástupcu žiaka a psychologického 

vyšetrenia. Výber sa uskutočňuje na základe výsledkov dosiahnutých pri overovaní 

schopností a predpokladov pre športovú výchovu a na základe dosahovaných 

výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

2.         Umožniť nadaným žiakom prestupujúcim počas školského roka z inej školy, na ktorej 

nie sú športové triedy, absolvovať športové výkonnostné testy v danom ročníku. 

Pokiaľ žiak navštevoval na inej škole športovú triedu a dosahoval požadované 

výsledky v prospechu, správaní, ale aj v športovom raste, môže byť zaradený do 

športovej triedy aj bez športových výkonnostných testov. 

3. Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo ŠT po prerokovaní  v  pedagogickej rade, ak 

stratí predpoklady: 

 a) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy 

 b) pre neplnenie výchovno-vzdelávacích požiadaviek 

 c) zo zdravotných dôvodov 

 d) na žiadosť zákonného zástupcu 

 

4. Pri vyraďovaní žiaka zo ŠT postupuje riaditeľ školy v zmysle §12 ods. 5 Vyhlášky MŠ 

SR o ZŠ č. 320/2008. 

5. V prípade, že sa žiak dopustí priestupkov v škole alebo pri športovej činnosti, 

dodržiava sa nasledovný postup pri ich riešení: 

 Pohovor s rodičmi (písomný záznam) 

 Zastavenie športovej činnosti na určitý čas 

 Podmienečné preradenie žiaka do klasickej triedy ZŠ 

 Znížená známka zo správania 

 Vylúčenie zo ŠT 

6. Zásady vylúčenia žiaka zo ŠT 

 Žiak môže byť vylúčený z nasledovných dôvodov: 

      Prospechových 

o  na polročnom vysvedčení má známku nedostatočný (podmienečne                            

vylúčený) 

o  na koncoročnom vysvedčení žiak nesplnil podmienky postupu do 

ďalšieho ročníka, t.j. neprospel na opravných skúškach (vylúčený) 

      Výchovných 
o na vysvedčení má zníženú známku zo správania na 2. stupeň (podmienečne      

vylúčený) 

o na vysvedčení má zníženú známku zo správania na 3. alebo 4. stupeň 

(vylúčený) 

     Športových 
o zhoršenie zdravotného stavu (žiadosť rodiča doložená lekárskym 

potvrdením) 

o neplnenie ukazovateľov všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti 

o neúčasť na tréningovom procese bez ospravedlnenia (nezáujem zo strany 

žiaka a rodiča) 

o opakované nerešpektovanie pokynov trénerov ani po disciplinárnych     

opatreniach. 
 

Článok 9 

Povinnosti rodičov 

1. Zabezpečovať pravidelnosť dochádzky športovca na tréningový proces, v prípade 

nominácie na  súťaž. 

2. Ospravedlniť triednemu učiteľovi a trénerovi svoje dieťa v prípade choroby, rodinných 

dôvodov – písomne, telefonicky, e-mailom. 



3. Povinne sa zúčastňovať všetkých stretnutí rodičov zvolávaných školou aj klubom. 

 

Článok 10 

Povinnosti žiakov 

1.         Zúčastňovať sa tréningovej činnosti, na ktoré je nominovaný a ostatných činností, 

priamo súvisiacich  s tréningami, súťažami. 

2.         Dodržiavať školský poriadok 

3. Dosahovať požadované vyučovacie a športové výsledky 

4. Vzorne reprezentovať školu a klub 

5. V príprave na tréning, ŠP  a súťaž rešpektovať pokyny trénera, učiteľa ŠP, resp. 

vedúceho družstva 

6. Včas ospravedlniť svoju neúčasť na tréningu písomnou formou potvrdenou rodičom, 

resp. lekárom. 

7. Dbať na správnu životosprávu. 

 
 

 Povinnosti trénera športovej prípravy 

 

1. Tréner športovej prípravy je povinný viesť predpísanú dokumentáciu (licencia UTM). Predpísanú 

dokumentáciu stanovuje Slovenský futbalový zväz (ďalej len SFZ). 

 

Povinnosti hlavného trénera športových tried 

 

1.  Hlavný tréner športových tried je povinný: 

 - spracovať vyhodnotenie ročného tréningového plánu a tento zaslať na SFZ v stanovenom termíne  

 - pripraviť a realizovať testovanie žiakov všetkých športových tried 

 - viesť určenú dokumentáciu a evidenciu všetkých športových tried 

 

Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

1. Štatút nadobúda platnosť dňom podpísania zainteresovaných strán, v prípade potreby 

je možné po vzájomnej dohode doplniť, prípadne zmeniť jednotlivé ustanovenia, bez 

toho, aby bolo nutné vytvoriť nový štatút.  

2. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť odsúhlasené 

a podpísané všetkými zainteresovanými stranami formou prílohy. 

3. V prípade, že jedna zo zúčastnených strán nedodržiava vzájomne dohodnuté 

podmienky a neplní si tak svoje povinnosti voči ŠT, je možné odstúpiť 

jednostranne od dohody, ale jej definitívna platnosť nastane k 30. júnu príslušného 

roka. Do tohto termínu sú zainteresované strany povinné zabezpečiť chod ŠT na 

požadovanej úrovni. 

   
 

 

V Liptovskom Mikuláši  31. augusta 2018 

 

 

 

 

 

 

   Ján PAPAJ    PaedDr. Zuzana PAVELICOVÁ 

   športový riaditeľ         riaditeľka školy 

        MFK Tatran Liptovský Mikuláš     

      

 

 


