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VŠESTRANNÁ POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ  
 

Všestranná pohybová príprava je určená pre školákov od 6 do 10 rokov, ktorej cieľom 

je oboznámiť deti so základmi športov a rozvíjať ich pohybové predpoklady. 

 

Tréningy budú pod taktovkou troch pedagógov školy Mgr. Ivana Mačáka,  Mgr. Patrika 

Vagnera a  Mgr. Natálii Szőkeovej, ktorí sú zároveň kvalifikovanými trénermi v rôznych 

športoch, čím zabezpečia všestranný obsah tréningov. 

 

Počas jednotlivých hodín deti postupne absolvujú základy: 

- atletiky, 

- úpolov, 

- gymnastiky, 

- volejbalu, 

- basketbalu, 

- futbalu, 

- florbalu, 

- hádzanej, 

- vybíjanej, 

- bedmintonu, 

- funkčného tréningu a správneho držania tela, 

- atď. 

 

 

Jedným z hlavných cieľov kurzu je rozvinúť u detí správne pohybové návyky a radosť zo 

športu. 

 

Deti budú rozdelené do skupín podľa veku 6-7 rokov, 8-9 rokov a 9-10 rokov. 

 

Tréningy budú realizované v utorok a štvrtok od 14:00 hod. do 15:00 hod. v telocvični ZŠ 

Bukovčana 1, vo veľkej a malej telocvični ZŠ Bukovčana 3. 

 

Na konci obdobia (jún) sa uskutoční celodenná olympiáda so športovými súťažami 

a aktivitami rôzneho zamerania, kde sa budú môcť zúčastniť aj rodičia.  

 

Deti dostanú tričká s logom, medaily a diplomy.  

 

Cena tréningov: 

2 tréningy týždenne (60 tréningov/školský rok, resp.  30 tréningov/školský polrok ) – cena 20 

EUR/mesiac 

1 tréning týždenne (30 tréningov/školský rok, resp.  15 tréningov/školský polrok ) – cena 15 

EUR/mesiac 

 

Platba je možná vo frekvenciách štvrťročne, polročne alebo ročne (školský rok). O spôsobe 

platby a platobných údajoch Vás budeme informovať po vyplnení a zaslaní záväznej 

prihlášky. 



 

V prípade krátkodobých chorôb poplatok nevraciame. V prípade dlhodobej choroby, ak dieťa 

vynechá viac ako ½ tréningov za školský polrok kontinuálne, vracia sa alikvotná čiastka 

platby na základe dokladovania lekárskou správou.  

 

V prípade COVID opatrení, ktoré znemožnia chod tréningov, sa vracia plná čiastka platby.  

 

Odhlásenie dieťaťa z kurzu je platné dňom doručenia písomnej odhlášky vo forme emailovej 

správy na adresu: functionalkidsba@gmail.com. Ak rodič (zákonný zástupca) odhlási svoje 

dieťa najneskôr do 7 dní od začatia prvého tréningu v rámci školského polroka, vracia sa 

100% zaplateného poplatku.  Ak rodič (zákonný zástupca) odhlási svoje dieťa v priebehu 

kurzu z iného dôvodu ako je choroba dieťaťa alebo nevyhovujúci zdravotný stav dokladovaný 

potvrdením od všeobecného lekára, poplatok sa nevracia, ak sa strany nedohodnú inak.  
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