
Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

 

 

Smernica  riaditeľa školy č. 18/2017 

o organizácii lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku 
 

Účel organizačnej smernice: 

 

Táto smernica určuje postup pri organizácii lyžiarskeho výcviku  (ďalej len „výcvik“). 

pedagogických zamestnancov Základnej školy Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

(ďalej len „školy“). 

Smernica je vydaná v súlade so školským poriadkom a nadobúda účinnosť dňom 

4.9.2017. 

 

Oblasť platnosti: 

Organizačná smernica je záväzná pre všetkých pedagogických zamestnancov 

zamestnávateľa Základná škola Nábrežná 845/17, 02401 Kysucké Nové Mesto 

 

Počet strán: 13 

Počet príloh: 7 

 
 

 

 

 
V súlade s § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 zákona č. 245/2008    zákonom č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernicou č. 19/2017 

o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku  

 

v y d á v a m  

 

túto smernicu 

 

 

 

 

Gestorský útvar: 

 

Mgr. V. Bodóová 

Mgr. D. Čepelová 

Schválil: 

PaedDr. Igor Drexler 

riaditeľ školy 

podpis: 

Dátum schválenia: 

 

Dátum účinnosti: 

 



Čl. 1 

Predmet úpravy 

Táto smernica upravuje podrobnosti o organizácii lyžiarskeho výcviku 

v materských školách, lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku v základných 

školách a lyžiarskeho kurzu a snoubordingového kurzu v stredných školách (ďalej len 

„výcvik“).  

Čl. 2 

Výcvik v základnej škole 

1. Základná škola organizuje výcvik po informovanom súhlase a dohode so zákonným 

zástupcom žiaka. 

2. Výcvik trvá 5 až 7 dní v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín. Výcvik počas 

jedného výcvikového dňa trvá spravidla šesť hodín. V tretí deň výcviku sa odporúča 

voľný poldeň. Do trvania výcviku sa nezapočítava čas strávený dopravou na miesto 

konania výchovno-vzdelávacej aktivity. 

3. Pre žiakov základnej školy možno uskutočňovať výcvik v mieste sídla základnej 

školy, v jeho najbližšom okolí alebo v dohodnutom vyhovujúcom horskom zariadení. 

4. Počet pedagogických zamestnancov sa ustanovuje tak, aby jedno lyžiarske 

družstvo tvorilo najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo najviac 10 žiakov. 

5. Základným školám sa poskytuje príspevok na výcvik prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly ministerstva alebo rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky.1) 

Čl. 3 

Plánovanie výcviku 

1.Školy, ktoré majú vhodné terénne a klimatické podmienky, organizujú výcvik 

spravidla dennou dochádzkou v mieste sídla školy alebo v najbližšom okolí školy na 

lyžiarskych tratiach. 

2. Ak sa výcvik uskutočňuje formou výchovno-vzdelávacieho zájazdu na lyžiarskych 

tratiach v školách, ktoré nemajú vhodné terénne a klimatické podmienky na výcvik, 

škola najmenej 30 dní pred začiatkom konania výcviku požiada regionálny úrad 

verejného zdravotníctva, príslušný podľa miesta konania výcviku o posúdenie 

zotavovacieho podujatia.2) 

3. Pri obstaraní služby alebo tovaru, na ktoré sa použije príspevok podľa článku 3 ods. 

5 a článku 4 ods. 5 sa postupuje podľa osobitného predpisu.3) 

4. Na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na zotavovacom podujatí škola  zabezpečí 

odborne spôsobilú osobu (ďalej len „zdravotník“), ktorá získala odbornú spôsobilosť 

                                            
1) § 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
2) § 25 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia          
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 



na výkon odborných pracovných činností lekára, sestry, pôrodnej asistentky alebo 

zdravotníckeho záchranára podľa osobitného predpisu.4) 

5. Riaditeľ školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec (ďalej len „vedúci 

výcviku“) pred uskutočnením výcviku poučí vyslaných zamestnancov a deti alebo 

žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia. O poučení vyhotoví písomný záznam, ktorý 

potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. 

6. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka predloží riaditeľovi školy potvrdenie lekára 

všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti 

absolvovať výcvik a písomné vyhlásenie zákonného zástupcu podľa osobitného 

predpisu.5) Plnoletí žiaci predložia pred odchodom na výcvik riaditeľovi školy čestné 

vyhlásenie, že neprejavujú známky akútneho ochorenia a že im nebolo nariadené 

karanténne opatrenie, ktoré nahrádza písomné vyhlásenie zákonného zástupcu. 

7. Výcviku sa môžu zúčastniť aj deti alebo žiaci so zdravotným znevýhodnením po 

predložení potvrdenia podľa odseku 6. 

8. Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí alebo žiakov so zdravotným 

znevýhodnením na výcviku má jeden pedagogický zamestnanec v skupine najviac 

osem žiakov; ak ide o žiakov  

a) slabozrakých, nepočujúcich alebo telesne postihnutých, najviac šesť žiakov, 

b) so zvyškami zraku a žiakov, ktorí sa vzdelávajú v triede zriadenej ako trieda   s 

individuálnym vzdelávacím programom, jedného žiaka. 

9. Pre deti alebo žiakov, ktorí sa výcviku nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ školy alebo 

ním poverená osoba (zvyčajne zástupca RŠ pre druhý stupeň) náhradné vzdelávanie. 

10. Vedúci výcviku vypracuje plán organizácie činnosti detí alebo žiakov počas 

výcviku. 

11. Vedúci výcviku predkladá riaditeľovi školy najneskôr tri dni pred plánovaným 

začiatkom výcviku dokumentáciu, ktorá obsahuje zoznam detí alebo žiakov vyslaných 

na výcvik, zoznam vyslaných zamestnancov na výcvik, prihlášky detí alebo žiakov na 

výcvik, informované súhlasy zákonných zástupcov, návrh časového harmonogramu 

služieb vyslaných pedagogických zamestnancov a návrh plánu organizácie činnosti 

detí alebo žiakov počas výcviku. 

12. Deti alebo žiaci musia byť po celú dobu trvania výcviku poistení proti úrazom. 

Čl. 4 

Organizácia výcviku 

1.Organizáciu výcviku zabezpečuje vedúci výcviku. 

2. Vedúci výcviku postupuje podľa pokynov riaditeľa školy a zodpovedá najmä za 

riadnu prípravu, bezpečnosť a ochranu zdravia detí alebo žiakov, priebeh a organizáciu 

výcviku a kontrolu výstroja detí alebo žiakov počas výcviku. Vedúci výcviku 

                                            
4) § 5 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. 
5) § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z. 



zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade so školským vzdelávacím 

programom a dbá o dôsledné dodržiavanie denného programu. Vedúci výcviku môže 

viesť jedno družstvo detí alebo žiakov, ak tým nie je ohrozený výkon jeho činnosti ako 

vedúceho výcviku. 

3. Vedúci výcviku v súčinnosti so zdravotníkom vopred, ak je to možné,  dohodnú 

jedálny lístok detí alebo žiakov. 

4. Súčasťou výcviku okrem zjazdového lyžovania môžu byť aj základy bežeckého 

lyžovania a turistiky na bežeckých lyžiach; súčasťou výcviku v materskej škole sú hry 

so snehom. 

5. Žiaci mladší ako 15 rokov musia mať počas výcviku oblečený reflexný 

bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky. 

6. Súčasťou výstroja je ochranná prilba, lyžiarske okuliare a lyžiarske rukavice. 

Súčasťou výstroja pre snoubordingový výcvik je ochranná snoubordingová prilba, 

snoubordingové okuliare, snoubordingové rukavice s výstužou zápästia a chránič 

chrbtice. Odporúčanou súčasťou výstroja je chránič kostrče a bokov. 

7. Po návrate z výcviku vedúci výcviku vypracuje správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti a priebehu výcviku, zabezpečí archiváciu dokumentácie, ktorá obsahuje 

zoznam detí alebo žiakov zúčastnených na výcviku, zoznam vyslaných zamestnancov 

na výcvik, prihlášky detí alebo žiakov na výcvik, informované súhlasy zákonných 

zástupcov a zdravotnícky denník. 

Čl. 5 

Personálne zabezpečenie výcviku 

1.Pri personálnom zabezpečení výcviku sa postupuje tak, aby pracovný čas a doba 

odpočinku vyslaných zamestnancov na výcvik bola v súlade so Zákonníkom práce a 

kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na príslušný kalendárny rok. 

2. Starostlivosť o zdravie detí alebo žiakov zabezpečuje vedúci výcviku spolu so 

zdravotníkom, ktorý je počas doby trvania výcviku prítomný na svahu. 

3. Organizáciu času žiakov mimo výcvik zabezpečuje ďalší pedagogický 

zamestnanec, ak ho na tento účel určí riaditeľ školy. 

4. Inštruktor lyžovania je pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné 

predpoklady na vyučovanie predmetu telesná výchova alebo predmetu telesná a 

športová výchova alebo iný pedagogický zamestnanec s odbornou spôsobilosťou na 

výkon odbornej činnosti trénera alebo inštruktora športu.6) 

Čl. 6 

Úhrada nákladov výcviku 

1.Vyslaným pedagogickým zamestnancom, ktorí sú zamestnancami školy, sa náklady 

spojené s výcvikom uhrádzajú z prostriedkov školy poskytovaných na výchovno-

                                            
6) § 83 a § 84 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona 354/2016 Z. z. 



vzdelávací proces a prevádzku školy.7) ak to nezabezpečí majiteľ strediska iným 

spôsobom. 

2. Pri poskytovaní náhrad výdavkov a iných plnení vyslaným zamestnancom 

zabezpečujúcim výcvik sa postupuje podľa osobitného predpisu.8). 

3. Z príspevku podľa článku 3 ods. 5 alebo článku 4 ods. 5 možno uhrádzať 

výdavky súvisiace s vyslaním inštruktora lyžovania a zdravotníka, ktorí nie sú 

zamestnancami školy organizujúcej výcvik, výdavky na dopravu, stravovanie, 

ubytovanie, poistenie žiakov proti úrazom a ostatné náklady spojené s výcvikom. 

4. Lyžiarsky výstroj alebo snoubordingový výstroj dieťaťa alebo žiaka spravidla 

zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka. 

Čl. 7 

Účinnosť 

Táto smernica nadobúda účinnosť 4.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7) § 4 zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
8) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 

 

Základná škola Nábrežná 845/17 Kysucké Nové Mesto 

 

Zdravotné vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa 

 

Vyhlasujem, že ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu __________________________________ 

narodenému _____________, bytom _____________________________________________ 

zmenu režimu, dieťa nejaví známky akútneho ochorenia (teplota, hnačka a pod.) a ošetrujúci 

lekár (ani okresný hygienik) mu nenariadil karanténne opatrenie. Dieťa nemá parazitárne 

ochorenie a nie je mi tiež známe, že v posledných dvoch týždňoch prišlo toto dieťa do styku s 

osobami, ktoré ochoreli prenosnou chorobou. 

  

Dieťa má/nemá alergiu – vypísať (na lieky, jedlo, uštipnutie a pod.) 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Názov liečiva a spôsob dávkovania: 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Napísať iné lieky a spôsob dávkovania: 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Dieťa je schopné zúčastniť sa (na lyžiarskom kurze) od ___________ do ___________, 

____________________________________  (napísať miesto, kde sa školská akcia koná). 

Som si vedomý/-á právnych dôsledkov, ktoré by ma postihli, keby toto vyhlásenie nebolo 

pravdivé. V prípade porušenia vyhlásenia sa pobyt dieťaťa na lyžiarskom kurze končí. 

 

 

 

 

 

   

 

V _______________________ dňa __________________ (dátum dňa odchodu) 

 
 

 

Podpis zákonného zástupcu 

 

 



Príloha č. 2 

 

Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

 

 

DENNÝ  PROGRAM  LYŽIARSKEHO VÝCVIKU 

 

.............................................................. (miesto konania) 

(od ............................  do ..............................) 

 
Ukážka 

 

07.45 hod. BUDÍČEK, os. hygiena 

08.00 hod. RAŇAJKY 

08.45 hod. Bodovanie izieb 

09.00 – 12.00 hod. LYŽIARSKY VÝCVIK 

12.30 – 13.00 hod. OBED 

14 00 – 16.00 hod. LYŽIARSKY VÝCVIK 

16.00 – 17.00 hod. OSOBNÉ VOĽNO 

17.00 – 18.00 hod. Teoretické poznatky 

18.00 – 18.30 hod. VEČERA 

19.00 – 21.00 hod. Animácia voľného času 

22.00 hod. VEČIERKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kysuckom Novom Meste   

 

 

                                                                                      ............................................. 

                                                                                         vedúci lyžiarskeho kurzu 

 

                                                                                    ............................................ 
                                                                                                    riaditeľ školy 

 



Príloha č. 3 

 

Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

 
 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka 

1. Lyžiarsky kurz je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a vzdelávacieho 

programu školy. Počas lyžiarskeho výcviku platí pre účastníkov výcviku platný 

školský poriadok v plnom rozsahu.  

2. Žiak bol dňa ....................... informovaný o organizácii lyžiarskeho výcviku a 

poučený o zásadách bezpečnosti počas lyžiarskeho výcviku, čo potvrdzuje svojím 

podpisom.  

 

..........................................................  

                                                                                 meno, priezvisko a podpis žiaka  

 

3. Súčasťou informovaného súhlasu je prihláška dieťaťa na lyžiarsky výcvik a 

vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti okolia žiaka.  

 

 

 

 

      Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/-a poučený/-á o dôsledkoch súhlasu 

s účasťou  môjho dieťaťa na lyžiarskom výcviku.  

 

 

V Kysuckom Novom Meste  dňa:  

 

 

 

                                ............................................................................. 

                                                            meno, priezvisko a podpis zákonného zástupcu 

 

 



Príloha č. 4 

Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

 
 

Prihláška na lyžiarsky výcvik 
 

 

Prihlasujem ...................................................................................., žiaka ............. triedy  

                                       meno a priezvisko  

na lyžiarsky výcvik, ktorý sa uskutoční v dňoch .................................................................,  

a zaväzujem sa uhradiť finančné náklady spojené s lyžiarskym výcvikom.  

 

 

Stravovanie a ubytovanie je zabezpečené:  

............................................................................................. v .........................................  

                   názov zariadenia           obec  

 

Lyžiarsky výcvik sa bude realizovať v ............................................................................  

                                                                            názov lyžiarskeho strediska  

 

Finančné náklady  

Strava a ubytovanie:  ................................................  

Celodenná permanentka:  ................................................  

Úrazové pripoistenie:  ................................................  

Doprava:    ................................................  

Vedľajšie náklady:   ................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kysuckom Novom Meste  dňa ..............................  

 

 

 

 

...........................................................................  

meno, priezvisko a podpis zákonného zástupcu 



Príloha č. 5 

 

Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

 
 

Vyhlásenie o prevzatí žiaka z lyžiarskeho výcviku 

 

 

 

 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som svojho syna/svoju dcéru: 

 

.............................................................................................................., z triedy: ...................... 

 

prevzal/-a z LVVK, ktorý sa uskutočňuje v ............................................................................... 

 

v termíne: ........................................ na vlastnú zodpovednosť. 

 

 

Ako dôvod uvádzam: ................................................................................................................. 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ................................... dňa: ............................         ................................................................ 

                                                                                                čitateľný podpis rodiča 



Príloha č. 6 

 

Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 
 

 

Zásady správania účastníkov výcvikového kurzu 
 

Počas kurzu (vrátane cesty tam a späť) sú účastníci povinní sa riadiť týmito pokynmi 

a školským poriadkom: 

 dodržiavať prísny zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog,  

 dodržiavať denný program kurzu, zúčastňovať sa na besedách a spoločensko-zábavnom 

programe – výnimku udeľuje vedúci kurzu,  

 zákaz opustiť objekt, v ktorom sú žiaci ubytovaní, bez vedomia vedúceho dňa, resp. 

vedúceho kurzu,  

 k personálu objektu sa správať slušne a zdvorilo,  

 uhradiť škody, ktoré spôsobili počas pobytu v ubytovacom objekte, 

 služba dňa z radov účastníkov kurzu sa riadi pokynmi vedúceho dňa a programu dňa,  

 každý účastník kurzu je povinný nastúpiť na výcvik včas, výnimku udeľuje lekár (po 

konzultácii s vedúcim kurzu a vedúcim príslušného družstva), 

  každý člen družstva je povinný riadiť sa počas výcviku pokynmi vedúceho družstva, člen 

družstva bez vedomia vedúceho družstva nesmie opustiť svojvoľne družstvo, 

  každý účastník kurzu je povinný nastúpiť na výcvik s výstrojom, ktorý zodpovedá 

bezpečnostným parametrom (stav lyží, viazania, prilba),  

 každý účastník kurzu je povinný dodržiavať zásady bezpečného správania na svahu (tzv. 

biely kódex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 7 

 

Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 
 

Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia 
 

Problematiku poučenia  o bezpečnosti a ochrane zdravia stanovuje vyhláška MŠ SR  

č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov v § 7.  

 

Názov školskej akcie: ..............................................................................................  

 

Termín konania školskej akcie: ...............................................................................  

 

Poučenie vykonal: ..............................................  Podpis: .......................................  

 

Dátum: ........................................  

 

 

 

 

Účastníci poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia:  

Meno a priezvisko:       Podpis: 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................           ..................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................           ..................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 

............................................................................   ....................................................... 



 

 


