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POTVRDENIE O PRIJATÍ HRÁČA 

Potvrdzujeme, že hráča prijímame do futbalovej akadémie futbalového klubu Nižná (ďalej len 

FK Nižná). Hráč bude zaradený do tímu podľa jeho vekovej kategórie alebo podľa rozhodnutia 

hlavného trénera mládeže. Štatút hráča FK Nižná nadobúda zápisom do ISSF SFZ. 

Zákonný zástupca sa zaväzuje oznamovať dopredu každý prestup do iného klubu 

a konzultovať ho so zástupcami klubu. 

Tréningový a zápasový proces 

Futbalový klub Nižná má vytvorenú futbalovú akadémiu pre výchovu mládeže. Tréningový 

proces pre jednotlivé kategórie pozostáva minimálne z dvoch tréningových jednotiek 

týždenne s dĺžkou dvoch hodín a odohratia zápasu/turnaja. Pre účasť na zápase/turnaji je 

nutné, aby sa hráč zúčastnil oboch tréningových jednotiek. 

Tréningový proces prebieha celoročne a s hráčom sa počíta na každom tréningu. V prípade 

absencie je povinnosťou hráča alebo jeho zákonného zástupcu vopred ospravedlniť svoju 

neúčasť, vzhľadom na prípravu tréningovej jednotky.  

Prestávka v tréningovom procese je dvakrát do roka v dĺžke dvoch týždňov podľa rozhodnutia 

trénera. Letná prestávka prebieha na prelome júna/júla a zimná prestávka prebieha počas 

vianočných sviatkov. 

Hráčske poplatky  

Povinnosťou zákonných zástupcov je hradiť hráčske poplatky/členské celoročne 

(12 mesiacov). Ich výška a bankový účet, na ktorý sa poplatky hradia, nájdete na webovej 

stránke klubu.  
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Podpora FK Nižná 

Každoročne sa uchádzame ako prijímatelia 2 % podielu z daní. V prípade možnosti podporovať 

FK Nižná nájdete formulár aj informácie o sponzoringu na našej webovej stránke klubu. 

Ďakujeme všetkým za každý druh podpory, či už je to finančná alebo materiálna podpora. 

Kódex výchovy mladého futbalistu/futbalistky 

• Dôverujme trénerom a nevstupujme do tréningového alebo zápasového procesu. 

• Udržiavajme si v areáli poriadok, je to náš futbalový domov. 

• Vďaka hráčskym chybám sa učíme a získavame skúsenosti. 

• Vplývajme na hráčov a okolie pozitívne a vytvárajme spoločnú futbalovú rodinu. 

• Užívajme si prvé futbalové kroky a nesústreďme sa na rozhodcu alebo súpera. 

Keďže futbal patrí medzi kontaktné športy, zákonný zástupca zároveň prehlasuje, že sa hráč 

zúčastňuje tréningu/turnaja/zápasu s vedomím možného zranenia. 


