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Všeobecné podmienky prijatia detí do mládežníckeho futbalového oddielu a 

všeobecné organizačné podmienky činnosti mládežníckeho oddielu 

Športového klubu obce Miloslavov 
 

     V súlade s prijatým uznesením výkonného výboru Športového klubu obce Miloslavov, vznikol futbalový 

oddiel žiakov pre deti vo veku od  5 do 18 rokov. V súvislosti s uvedeným vydáva Športový klub obce 

Miloslavov nasledovné základné organizačné pokyny a podmienky činností žiackeho oddielu:  

      

1) Do oddielu prípravky môžu byť prijaté deti vo veku od 5 do 11 rokov, v starších kategóriách od 12 do 

18 rokov.   

 

2) Pri vstupe do mládežníckeho oddielu je potrebné zabezpečiť, vyplniť a odovzdať zákonnými 

zástupcami nasledovnú dokumentáciu: 

    a) vyhlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa hrať futbal, prípadne potvrdenie lekára, že dieťa je 

zdravotne spôsobilé vykonávať športové aktivity, 

    b) kópiu karty poistenca, 

    c) vyplnenú prihlášku so základnými údajmi o dieťati a kontaktnými údajmi zákonných zástupcov,  

    d) podpísaný kódex hráča a rodiča, 

    e) podpísané všeobecné podmienky prijatia dieťaťa do FO ŠKO, 

    f) v prípade registrácie hráča na BFZ je potrebné dodať elektronicky fotografiu tváre dieťaťa, a zaplatiť 

poplatok za registráciu na dané obdobie sumu 8,50 € na účet klubu.  

 

3) Základným dokumentom činností mládežníckeho oddielu sú Stanovy Športového klubu obce 

Miloslavov. 

 

4) Mládežnícke oddiely trénujú každý týždeň podľa rozpisov tréningov. 

    V prípade zmeny termínov budú rodičia informovaní poverenými zástupcami. 

 

5) Rodičia zabezpečia prijatým deťom na vlastné náklady základnú športovú futbalovú obuv a výstroj. 

 

6) Účasť v mládežníckom oddiele je spoplatnená, jej výška sa určuje každoročne a je prístupná pre každú 

vekovú kategóriu na www.skomiloslavov.sk , úhrada sa dá vykonať iba na účet Športového klubu – Č.Ú.-

IBAN:  SK34 1100 0000 0026 2507 4420. Finančné prostriedky budú použité výlučne na činnosti 

mládežníckeho oddielu. V prípade odhlásenia hráča, ukončenia činnosti, poplatok prepadá v prospech 

ŠKO. Úhrada bude vykonaná výlučne bezhotovostne prevodom na účet ŠKO, a to za zimnú časť súťaže 

do 30.09. a za letnú časť do 30.03., kde do poznámky platby sa uvedie meno hráča za ktorého je platba. 

Od členského v plnej výške sú oslobodené deti, ktorých rodičia sú : trénerom, asistentom trénera alebo 

funkcionárom ŠKO a deti rodičov, ktorí prispeli osobne sponzorsky alebo vybavili sponzorský príspevok 

vyšší ako je ročné členské.    

 

7) Športový klub obce Miloslavov si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať všeobecné podmienky prijatia detí 

do žiackeho futbalového oddielu a všeobecné organizačné podmienky činnosti mládežníckeho oddielu 

Športového klubu obce Miloslavov. O týchto zmenách neodkladne písomne alebo telefonicky informuje 

zákonného zástupcu.  

 

8) V prípade, ak o hráča prejaví záujem iný klub, oznámte to kontaktnej osobe z ŠKO. Takýto hráč 

ostáva ako platný člen hráčskej základne, a bude mu umožnené hosťovanie na dobu určitú v decembri 

alebo júli. 

 

9) Kontaktnými osobami za Športový klub obce Miloslavov sú osoba poverená vedením mládežníckeho 

oddielu Ivan Húska +421 905 643 568 alebo predseda Športového klubu Mgr. Martin Sitiar +421 903 256 

164.  

 

 

V Miloslavove 01.07.2016. 

 

                                                                                                            Predseda  

                                                                                                výkonného výboru ŠK Miloslavov 
.................................................                                                         Mgr. Martin Sitiar 

         Meno a podpis rodiča 
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