
Športová trieda 

Hádzaná má v Stupave bohatú tradíciu a širokú mládežnícku základňu. Na zápasy 

chodia spolu celé rodiny, hráči a hráčky chodia navzájom sledovať svoje zápasy, či 

už zápasy mládeže, dospelých alebo seniorov. 

 Vychádzajúc z populárnosti hádzanej v Stupave by Základná škola kpt. Jána 

Nálepku v Stupave chcela prispieť aj k návratu úspechov slávnej Stupavy a podporiť 

športovanie svojich žiakov cieľavedomou športovou prípravou aj počas školského 

vyučovania. Umožnením rozvoja pohybových schopností a zručností prostredníctvom 

všeobecnej a špeciálnej športovej prípravy v škole pomôcť  aj športovému klubu HC 

TATRAN Stupava k úspechom.  

Základná škola kpt. Jána Nálepku v Stupave má pomerne vysoký počet žiakov. 

Mnohí z nich trávia veľa času doma pri počítači, internete alebo hraním sa na svojich 

mobilných zariadeniach a ich životný štýl smeruje viac k pasivite ako k aktivite. 

Z tohto dôvodu sa škola rozhodla dať žiakom možnosť rozvíjať svoje telesné 

schopnosti a zručnosti prostredníctvom vytvorenia podmienok na škole.  

 

Základná škola kpt. Jána Nálepku v Stupave v spolupráci s HC TATRAN 

Stupava otvára so súhlasom svojho zriaďovateľa mesta Stupava v školskom 

roku 2016/2017 v 4., 5. a 7. ročníku športovú triedu pre chlapcov a dievčatá so 

zameraním na hádzanú. 

 

Športová trieda na základnej škole je trieda určená pre športovo-talentovaných 

žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v 

športovej triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov 

pre konkrétne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. 

V športovej triede sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu školy a predmet 

športová príprava sa vyučuje ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu podľa 

osobitných učebných osnov vypracovaných v súlade so zásadami športového 

tréningu v priestoroch školy alebo v prenajatých priestoroch. 

Počet vyučovacích hodín v športovej triede je oproti klasickej triede navýšený 

o 3h športovej prípravy týždenne. 

Celkový počet hodín zameraných na telesnú a športovú výchovu a športovú prípravu: 

2+2h telesná a športová príprava podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠtVP) 

a voliteľných hodín Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) 

3h   športová príprava  

 

Celkový počet hodín telesnej a športovej prípravy je 7. 

 



Okrem toho sa žiaci budú zúčastňovať 2 tréningových jednotiek v popoludňajších 

hodinách, ktoré zabezpečí športový klub HC TATRAN Stupava. 

 

Učebné osnovy (obsah): 

predmet 

počet 

hodín 

týždenne 

obsah 

telesná a športová 

príprava (podľa ŠtVP) 
2 podľa platných učebných osnov 

telesná a športová 

príprava (podľa ŠkVP) 
2 plávanie 

športová príprava 1 základný atletický a kondičný tréning 

športová príprava 2 špecializácia hádzaná 

 

 

Podmienky a materiálne zabezpečenie športovej triedy: 

 

 priestorové:  veľká a malá telocvičňa, školská športová hala, vonkajšie 

hádzanárske ihrisko, plaváreň – prenajatá,  

 materiálno-technické:  hádzanárske lopty, pomôcky na plávanie, pomôcky 

na kondičný tréning a všeobecnú športovú prípravu, 

 personálne: učitelia TŠV + Mgr. Svetozár Prokeš - učiteľ so špecializáciou 

tréner atletiky – licencia A (najvyššia); + PaedDr. Robert Popluhár - učiteľ so 

špecializáciou tréner hádzanej – licencia A, tréner s bohatými skúsenosťami 

v práci s mládežou, reprezentačnými mládežníckymi družstvami – 2x 7.miesto 

na ME dievčat do 17 rokov ako hlavný tréner, 1x 5.miesto na ME dievčat do 

17 rokov ako asistent trénera, 1x 7.miesto na MS dievčat do 18 rokov ako 

hlavný tréner, tréner kadetiek a junioriek SR, asistent trénera žien SR, a tréner 

viacerých ligových družstiev mužov a žien u nás i v zahraničí.  

 

 

Kritéria prijatia do športovej triedy: 

Kritéria a termín konania prijímacích pohovorov budú zverejnené do 1. februára 

2016 na stránke školy. 

Spôsobilosť žiakov na prijatie do športovej triedy bude overená prostredníctvom 

batérie pohybových testov všeobecnej športovej výkonnosti, psychodiagnostického 

vyšetrenia a na základe zdravotnej spôsobilosti. 

 

Výhody športovej triedy: 

- pre všetkých talentovaných žiakov, aj tých, ktorí hádzanú ešte nehrali 



- rozvoj všeobecných a špeciálnych pohybových schopností  v rámci 

vyučovania 

- majú všetky predmety ako klasické triedy s navýšením 3h športovej prípravy 

v rámci rozvrhu – nemusia chodiť nikam inam a nie sú ukrátení o napr. 

vyučovanie cudzích jazykov 

- v prípade reprezentácie školy v rôznych športoch nebudú vymeškávať učivo, 

pretože sa súťaží zúčastní celá trieda 

- prípravu vedú kvalifikovaní učitelia a tréneri 

 

 

Bližšie informácie o organizácii a príprave v športovej triede: PaedDr. R. Popluhár, 

rpopluhar@gmail.com 


