
DOHODA O ZABEZPEČENÍ ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY 
medzi: 

 
Študent: 
Meno a priezvisko: ............................................................. 
Dátum narodenia: ......................................... 
Trieda: ................................ 
 
Zákonný zástupca: 
Meno a priezvisko: ............................................................ 
Adresa: .............................................................................. 
Dátum narodenia: ......................................... 
 
Poskytovateľ  športovej prípravy - klub:  Tréner: 
Názov: ........................................................  Meno a priezvisko: .................................... 
IČO: ............................................................  Dátum narodenia: .................................... 
Adresa: ........................................................  Šport: ......................................................... 
Zastúpený:      Kvalifikovanosť: ........................................ 
Meno a priezvisko: .....................................   
Funkcia: ...................................................... 
 
Poskytovateľ  športovej prípravy – škola: 
Súkromná stredná športová škola Trenčianske Teplice  
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 
Zastúpená:  Pre športovú prípravu všeobecnú (SQV) -  Mgr. Ján Hudec 
                      Pre športovú prípravu špeciálnu (SQS) – Mgr. Katarína Jurgová 

 
I. 

ÚČEL  a CIEĽ 
 

Študent/ka ...................................................... je žiakom Súkromnej strednej športovej školy 
v Trenčianskych Tepliciach. Športovú prípravu mu zabezpečuje na základe tejto dohody škola 
a príslušný športový klub. Na základe hodnotení športových výsledkov a tréningového 
procesu v škole a príslušnom klube, je žiak na v danom klasifikačnom období na odporúčanie 
trénerov klasifikovaný z predmetov SQV a SQS. 

 
II. 

IDENTIFIKÁCIA  PREDMETOV  ŠPORTOVEJ  PRÍPRAVY 
 

a) SQS (Športová príprava špeciálna) – kvalifikovaný tréner daného športu v škole/v klube 
b) SQV (Športová príprava všeobecná) – kvalifikovaný tréner daného športu v škole/v klube                                                                                                                                          
                                                                   

III. 
PREDMET  DOHODY 

 

Predmetom dohody je celoročné zabezpečenie športovej prípravy v  športe :  
...................................... (uviesť šport). Financovanie uvedeného zabezpečenia znáša zákonný 
zástupca žiaka a škola. Dopravu si zabezpečuje žiak a jeho zákonný zástupca na vlastné 
náklady a na vlastnú zodpovednosť, príp. v spolupráci s poskytovateľom športovej prípravy. 



IV. 
PRÍLOHY  DOHODY 

 

Prílohou dohody je popis celoročnej športovej činnosti, hodnotenie a výsledky. 
a) Miesto a časový plán tréningov 
b) Časový plán turnajov, zápasov a sústredení mesačne / polrok / rok 
c) Dochádzka na tréningy, zápasy, turnaje a sústredenia vždy za príslušný mesiac 
d) Hodnotenie a výsledky žiaka za 1. polrok školského roka (do 20.1.) 

             a 2. polrok školského roka (do 20.6.)              
 

V. 
TRVANIE  DOHODY 

 

Dohoda je  platná  pokiaľ  je žiak  študentom športovej školy a súčasne členom Vášho klubu. 
Žiak alebo jeho zákonný zástupca je v prípade zmeny údajov o poskytovateľovi športovej 
prípravy (klub) povinný informovať školu a podpísať novú dohodu s aktuálnymi údajmi. 
 

VI. 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že túto dohodu uzatvorili slobodne, vážne a bez nátlaku. Dohodu 
si prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 
 
 
 
 
V Trenčianskych Tepliciach,  dňa ..........................,      ................................................................ 
                                                                                               poskytovateľ športovej prípravy  /škola/ 
 
 
 
 
 
V ................................................, dňa ........................,   .............................................................. 
                                                                                             poskytovateľ športovej prípravy /klub/ 
 
 
 
 
          
V ................................................, dňa ........................,    ............................................................ 
                                                                                                zákonný zástupca žiaka / žiak                                          
 
 
 
 


