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       V Bratislave dňa 21.03.2014  

 

 

OZNAM  
 

 Trénersko – metodická komisia oznamuje všetkým záujemcom, že plánuje 

uskutočniť školenia trénerov I. II. a III. stupňa. 

 

Záujemcovia sa môžu hlásiť : 

- termín do 10.04.2014    

- na e-mailovú adresu  skoncokova@gmail.com  

a v kópii na  hanatoczik@centrum.cz 

 

I. stupeň  
- vek od 18 rokov  

- bývalý aktívny pretekár rôznej výkonnostnej úrovne  

- víkendové štúdium  

 

Podmienka organizátora  

- v prípade, že uchádzač nebol aktívnym pretekárom je potrebné podať písomnú 

žiadosť na TMK  

- poplatok / výška bude určená po uzávierke prihlášok/  

 

II. stupeň  
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou  

- držiteľ platnej licencie trénera I. stupňa  

- potvrdenie o absolvovaní 2-ročnej praxe od získania kvalifikácie tréner I. 

stupňa  

- bývalý aktívny pretekár rôznej výkonnostnej úrovne  

 

Podmienka organizátora  

- v prípade, že uchádzač nebol aktívnym pretekárom je potrebné potvrdenie o 

absolvovaní 5-ročnej praxe od získania kvalifikácie tréner I. stupňa  

- poplatok / výška bude určená po uzávierke prihlášok/  
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III. stupeň  
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou  

- držiteľ platnej licencie trénera II. stupňa  

- potvrdenie o absolvovaní 2-ročnej praxe od získania kvalifikácie tréner II. 

stupňa  

- bývalý aktívny pretekár rôznej výkonnostnej úrovne  

 

Podmienka organizátora  

- v prípade, že uchádzač nebol aktívnym pretekárom je potrebné potvrdenie o 

absolvovaní 5 ročnej praxe od získania kvalifikácie tréner II. stupňa  

- poplatok / výška bude určená po uzávierke prihlášok / 

 

 

 

 

poznámka 

Tréneri, ktorí už zasielali svoje prihlášky na školenie II. a III.stupňa ich zasielať 

nemusia, nakoľko ich prihlášky máme v evidencii. 

 

 

Hana Tőcziková  

predseda TMK pri SKrZ 


