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Milý záujemca o 
futbal,  

chceli by sme ti pripomenúť, že v apríli sa 
môžeš zúčastniť testovania tvojich predpo-
kladov na zaradenie do futbalovej triedy 
našej školy .   

Máš svoj futbalový vzor, na ktorý sa chceš 
podobať. Určite poznáš futbalistov  ako 
Robo Vittek, Martin Dobrotka, Robo Mak. 
Všetci títo a iní úspešní športovci chodili do 
futbalových tried  našej školy. 

V škole ťa naučíme všetko to, čo aj v 
iných školách. Futbalista predsa musí 
vedieť spočítať, koľko dal gólov, pod 
akým uhlom musí vystreliť loptu, aby 
skončila v bráne, mal by ovládať slo-
venčinu a cudzie jazyky,  aby sa  do-
rozumel s trénerom a spoluhráčmi         
doma a v cudzine.  

U nás máš navyše možnosť zdoko-
naľovať  sa vo futbale a v iných 
športoch. Keď iné deti stále sedia   
v školských laviciach, my v rámci 
vyučovania  aj poctivo trénujeme. 
V ktorej inej škole ti dovolia dá-
vať góly počas vyučovania? Len    
v našej Kaline. 

Tešíme sa na teba!  

Tvoji učitelia a tréneri 

Výber do futbalových tried  

sa uskutoční  

27.04.2017 o 17.30 hod.  

ZŠ s MŠ Kalinčiakova  
Kalinčiakova 12  

831 04 Bratislava - Nové Mesto 
 

www.skolakalina.sk 
e-mail: skolakalina@skolakalina.sk 



Adresa: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava 

Telefón: 02/44 461 382, 02/4463 7274 

E-mail: skolakalina@skolakalina.sk 

Web: www.skolakalina.sk 

Fax: 02/44 37 26 34 

Riaditeľ školy: Dušan Noga  

0903 889 363   ► riaditel@skolakalina.sk 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Renáta  Fenclová 

 0949 187 773  ► r.fenclova@skolakalina.sk 

Výchovný poradca: Mgr. Miloš Smoleniak  

0911 978 881    ► m.smoleniak@skolakalina.sk 

Vedúca jedálne: Jana Havránková  

02/44 372 830  ► jedalen@skolakalina.sk 

Cena príspevku na obed  do školskej jedálne:  

1,09 € (žiak 1. stupňa), 1,16 € (žiak 2. stupňa)  

+ 5 € /mes. (doplatok na prevádzkové náklady) 

 

Poplatok za školský klub detí: 25 €/mesačne 

Doplatok za športový program žiakov 1. až  9. ročníka 

(plávanie, regenerácia a zimný tréning v hale):    

10 €/mes. 

Základná škola s materskou školou  

KALINČIAKOVA  12 

Výber do futbalových tried pre  šk. r. 2017/2018:  

štvrtok  27. apríla 2017  (17.30 hod.) 

areál ZŠ  s MŠ Kalinčiakova - telocvičňa a učebňa školy 

 

 V prípade, že sa nemôžete na testovaní v uvedenom ter-

míne zúčastniť, kontaktujte riaditeľa školy v pracovných 

dňoch v čase 7.30 hod. – 16.30 hod.  

 

 

K  overeniu predpokladov na zaradenie do športových 

futbalových tried je potrebné priniesť: 

1. Zdravotný preukaz 

2. Telocvičný úbor a futbalový výstroj (kopačky, chrániče) 

3. Preukázateľný doklad o  dobrom zdravotnom stave  

 

 

 

 

Stručné informácie o škole: 

V škole sa vyučujú cudzie jazyky - od prvého ročníka an-

glický jazyk, od šiesteho ročníka pribudne deťom druhý 

jazyk (nemecký, ruský, francúzsky). Skupina v ročníku sa 

otvorí pri počte desiatich žiakov (záujemcov o jazyk).   

V záujmovej činnosti dominuje šport, výpočtová technika a 

výtvarné spracovanie materiálov. Žiaci majú možnosť   

navštevovať krúžky v popoludňajších hodinách. 

V škole pôsobí aj školský klub detí - v ranných hodinách 

od 6.30 hod. do začatia vyučovania, popoludní po skonče-

ní povinného učebného programu školy do 17.30 hod. 

Môžu ho navštevovať žiaci od prvého po piaty ročník. 

Škola sa zúčastňuje niekoľkých dlhodobých projektov:       

Naučme deti korčuľovať a plávať, Futbal pre všetkých, 

Starostlivosť o studničky na Kolibe...  

Na prvom stupni máme svoje vlastné predmety: prírodo-

veda v pohybe, Slovensko v literatúre a športová príprava. 

Už 44 rokov sú prioritou našej školy triedy s vyučovaním 

športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej a 31 

rokov i triedy s futbalovým zameraním. V súčasnosti u nás 

nemusí mať žiak len cieľ stať sa výkonnostným            

športovcom, môže sa rozhodnúť pre všeobecnú pohybovú 

prípravu, kde sa dá venovať rôznym športom a cvičeniam 

podporujúcim zdravie.  

Naše motto je:  

 

„ŠPORTOM KU VZDELANIU“  

Prostredníctvom športu v duchu fair—play a olympijských 

ideálov k základom poznania seba a celého sveta. 

 

Pri výchove mladých talentov spolupracujeme s klubmi 

Novomestský športový klub, ŠK Slovan  Bratislava, Brati-

slavský futbalový zväz (BFZ), pričom má škola svoju vlast-

nú futbalovú prípravku. 

mailto:jana.hav@centrum.sk

