
1/2 

Dohoda 
 

medzi 
 
Športovým klubom: ŠK Zemplín Trebišov    
Sídlo: Tabáková 2074/1, 075 01 Trebišov 
Zastúpený: Ing. Ervin Karvaš 
IČO: 45005656 
Registrácia: 09/2018 
Mail/telefón: sk.zemplin.tv@gmail.com, 0905207729 
(ďalej len „Klub“) 

a 
Základnou školou: ZŠ s MŠ Novosad 
Adresa: Letná 90 
Zastúpená: Mgr. Jaroslav Lajoš 
IČO: 35541229 
Právna forma: rozpočtová organizácia 
Mail/telefón: zsnovosad@gmail.com, 056 6794332 
(ďalej len „Škola“) 
 
 

o zriadení športového krúžku so zameraním na hádzanú 
 
 

      Čl. 1 
1. Škola v spolupráci s Klubom  zriaďuje krúžok so zameraním na športové loptové hry – hádzanú 

v 1. až 4. Ročníku (ďalej  len „Krúžok“). Športová činnosť Krúžku musí byť vykonávaná v súlade 
s Metodikou Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „SZH“), ktorého je Klub členom. 

2. Škola sa zaväzuje zabezpečiť  pre športovú činnosť Krúžku : 
a) účasť žiakov  na hodinách Krúžku a na pravidelných športových súťažiach 

organizovaných SZH a/alebo Klubom,  
b)  kvalifikovaných trénerov (učiteľov) na vedenie krúžku, 
c)  dostatok vhodných priestorov na uskutočňovanie činnosti Krúžku,  
d)  materiálne zabezpečenie pre športovú činnosť Krúžku. 

3. Klub sa zaväzuje zabezpečiť pre športovú činnosť Krúžku: 
a) odbornú pomoc pri zabezpečovaní kvalifikovaných trénerov na vedenie krúžku na 

v Škole, 
b)  zabezpečiť účasť Krúžku na pravidelných športových súťažiach  organizovaných SZH 

a/alebo Klubom,  
c)  systematickú a metodickú pomoc pri odbornom riadení Krúžku,  
d)  pomoc pri materiálnom zabezpečení športovej prípravy Krúžku, 
e)  pomoc pri zabezpečovaní vhodných priestorov pri organizovaní súťaží,  
f)  odborné školenia pre trénerov (učiteľov) Krúžku v spolupráci so SZH. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Škola vyvinie maximálne úsilie a pomoc k tomu, aby deti 
z Krúžku po ukončení 4. ročníka  plynule prešli do Klubu a pokračovali vo vykonávaní športovej 
činnosti – hraní hádzanej. 

5. Zmluvné strany sa zaviazali, že si budú poskytovať vzájomnú súčinnosť a budú spolupracovať za 
účelom plnenia tejto dohody, ako aj za účelom dohodnutým v predchádzajúcom bode. 

 
Čl. 2 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že na finančnom a materiálnom zabezpečení činností Krúžku 
sa môžu v rozsahu svojich finančných možnosti podieľať:   
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a) Škola a jej  zriaďovateľ,  
b) Klub,  
c) Slovenský zväz hádzanej, 
d) rodičia žiakov, 
e) partneri z verejnej správy a zo súkromného sektora. 
 

 
Čl. 3 

1. Táto dohoda sa uzatvára na obdobie od 1.10.2021 do 30.6.2022 a  je vyhotovená v dvoch 
rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.  

2. Dohodu možno meniť iba písomne, dodatkom, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.   
3. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a dohodu podpisujú 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, zbavení omylov a bez nátlaku. 
 
 
 
V Novosade, dňa 29.09.2021                                             V Trebišove, dňa29.09.2021 
 
Za Základnú školu: Mgr. Jaroslav Lajoš     Za Športový klub: Ing. Ervin Karvaš 
      
   
        
 

.....................................................                                                         ..................................................... 
Riaditeľ  ZŠ                                                                                                Štatutár ŠK 

 


