
Každé dieťa má v sebe športový 
talent!  

Spoločne vychovávajme šťastné a  
úspešné deti!  

 



 
ŠPORTOVÁ TRIEDA  
SO ZAMERANÍM:  

 
atletika a futbal 



Šport pomáha deťom rozvíjať 
ich prirodzený talent a 

predchádza rôznym 
zdravotným problémom 

● vedie dieťa k sebadisciplíne  
● k efektívnemu  využitiu voľného času 
● učí ho dlhodobo podávať športový výkon 
● prehlbuje vzťah so svojimi rovesníkmi  
● zvyšuje sebadôveru 
● ľahšie odolá vonkajším vplyvom 
● dokáže sprostredkovať pozitívne emócie súvisiace s 

prekonávaním samého seba 
 



História športových tried 
 

 ● v roku 1994 zriadená trieda so zameraním na atletiku  
    “V atletike víťazí ten, čo je v cieli najrýchlejší, čo hodí  
      najďalej, čo skočí ďalej - vyššie a nie ten, ktorému  
      nadržiava rozhodca” 
● v roku  2011 zriadená trieda so zameraním na hokej 
     (v súčasnosti 8.-9. ročník) 
● v roku  2016 zriadená trieda so zameraním na futbal 
    „Vychovávame človeka, ktorý hrá futbal, nie futbalistu“  



 
KTORÝ ŠPORT ZVOLIŤ ? 

 
FUTBAL                                                                                               

❖ zlepšuje koordináciu pohybu 
❖ rozvíja postreh a  tímovú spoluprácu 
❖ pomáha deťom nájsť si  miesto v skupine 

 
ATLETIKA 
 

❏ je spravodlivá - nie sú dohady, náhody a súdy 
❏ systematicky rozvíja pohybové schopnosti a zručnosti 
❏ rozvíja koordináciu, pozornosť, trpezlivosť 
❏ učí deti rozvíjať športového ducha 

 
 



ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV 

★ Aneta Surová-futbalistka,reprezentantka SR 
★ Rastislav Kokavec-motokros,countrycross,reprezentant SR 
★ Klára Ábelová - viac násobná medailistka SR v skoku do výšky, reprezentantka SR 
★ Michal Lukáč-futbalový brankár, hráč DAC D. Streda, reprezentant SR 
★ Viktória Forster-šprintérka, reprezentantka SR,účasť OH mládeže Buenos Aires, Baku 
★ Tereza Belková- hokejistka, reprezentantka SR, bronz Olympijske hry mládeže 2020 
★ Tamara Jedináková-futbalistka, reprezentantka SR 
★ Martin Faško-Rudáš-hokejista,hráč HC 05 B. Bystrica 
★ Michal Faško-profesionálny futbalista FC Slovan Liberec – 1 česká liga 
★ Marcel Štefančík-hokejista HC Košice 
★ Henrieta Horváthová-biatlonistka, reprezentantka SR, vicemajsterka sveta 2021 
★ Kristína Králiková-florbalistka, reprezentantka SR, hráčka Sniper BA 
★ Samuel Kafrík-futbalista, hráč  FK Pohronie 

 



 

➢ žiaci sú vzdelávaní podľa školského vzdelávacie programu  
➢ vyučovanie v športových triedach od 5. ročníka 
➢ obsah pedagogického pôsobenia a tréningovej činnosti  sa mení v 

závislosti od veku, etáp prípravy, osobitostí športu, ale základy, 
všeobecné zákonitosti, pravidlá, princípy vzdelania a výchovy  sú 
nezmenené 

➢ žiaci po skončení ZŠ pokračujú vo vzdelávaní na bilingválnych gymnáziách 
Sučany, Tisovec, športových gymnáziách Nitra, Košice, BB, gymnáziách 
BB, Brezno, Podbrezová, hotelových a obchodných akadémiách,SOŠ v 
rámci SR. 

 



„Musíte bojovať, aby ste dosiahli svoje sny. Musíte niečo 
obetovať a tvrdo pracovať.“ (L. Messi) 

 

 



 

Prijímačky do športovej triedy žiakov sa uskutočnia na základe 

rozhodnutia Ministerstva školstva SR a ÚVZ SR o otvorení škôl. 

Informácie o spôsobe a realizácii prijímacích testov žiakov 4. 

ročníka budú včas zverejnené na stránke školy 
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