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         Príloha č.4 – Zápisnica TMK č.1/2012 
 
          V Košiciach dňa 30.01.2012 
 

Vec: Pozvánka a informácie o školení trénerskej kvalifikácie I. stupňa 
 
Vážená pani, vážený pán, 

dovoľujeme si Vám oznámiť základné informácie o školení trénerov I. triedy. Školenie 
pozostáva z dvoch častí: 
 
I. Všeobecná časť školenia: 

termín konania:   18. – 19.02.2012 o 9,00 hod.  
miesto konania: Katedra telesnej výchovy a športu 

Fakulta humanitných vied 
Univerzita Matej Bela  
Tajovského 40 
97401 Banská Bystrica 

dátum konania testov:  na konci všeobecnej časti školenia 
organizátor PaedDr. Martin PUPIŠ,PhD. 

KTVŠ FHV UMB Tajovského 40, Banská Bystrica 

ubytovanie    si zabezpečuje účasník samostatne a na svoje  náklady  

Ubytovanie je možné zabezpečiť na internáte v hotelových 

izbách, cena cca 10 E. Pre ubytovanie treba kontaktovať  

Dr. Kremnický - juraj.kremnicky@umb.sk  

 
Poplatok za školenie všeobecnej časti: 

Poplatok za všeobecnú časť školenia :  
-       je potrebné zaslať najneskôr do 10.02.2012 vo výške 40.- €  
-       číslo účtu 2750357753/0200 
-       do správy pre prijímateľa uviesť: meno + K 

-       variabilný symbol : zadať dátum narodenia v tvare rok,     
      mesiac, deň  / príklad :19760512/ 

 
Potvrdenie o uhradení poplatku doniesť so sebou na všeobecnú časť do Banskej Bystrice. 
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II. Špeciálna časť školenia: 

- termín a miesto konania bude upresnené do ukončenia 
všeobecnej časti 
 

Požiadavky na udelenie osvedčenia trénerskej kvalifikácie I. stupňa: 

- Zaslanie vyplnenej prihlášky / viď príloha / spolu s fotokópiou úhrady za všeobecnú 
časť školenia do 10.02.2012 na adresu hanatoczik@centrum.cz 

- musí byť členom SKrZ 
- uhradenie poplatku za obidve časti školenia  
- min. 80 % účasť na prednáškach všeobecnej časti na trénerského školenia KTVŠ 

FHV UMB Tajovského 40, Banská Bystrica 

- úspešne absolvovaný test zo všeobecnej časti školenia  
- 100 % účasť na špeciálnej časti trénerského školenia organizovaného TMK SKRZ 

- úspešné ukončenie trénerského školenia záverečnými skúškami zo špecializácie 
(teoretická a praktická časť)  

 

 
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom školenia nás prosím neváhajte kontaktovať.  
 

.   
 

S pozdravom          
 
                   
                 
         Hana Tőcziková 
          predsedkyňa TMK pri SKrZ 
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