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        V Bratislave dňa 14.03.2017  
 

OZNAM  
 

Trénersko–metodická komisia a VV SKrZ oznamujú všetkým záujemcom, že sa 

uskutoční školenie trénerov I., II. a III. kvalifikačného stupňa – špecializácia , v 

termíne 21.- 23. apríla 2017, miesto konania Púchov.  

 
Záujemci o I., II. a III. kvalifikačný stupeň sa môžu hlásiť : 

- termín prihlášok je do 22.03.2017 

- na e-mailovú adresu  petra.netryova@gmail.com  v kópii na  hanatoczik@centrum.cz 

-  

I. stupeň (špecializácia)  
- vek od 18 rokov, uchádzač nemusí mať v danom čase ukončené stredoškolské vzdelanie. 

Potvrdenie o úspešnom absolvovaní trénerskej kvalifikácie získa až po absolvovaní 

všeobecnej časti podľa zákona o vzdelávaní športovcov a predložení dokladu o ukončení 

úplného stredného všeobecného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania, 

vyššieho odborného vzdelania. 

- bývalý aktívny pretekár rôznej výkonnostnej úrovne  

- víkendové štúdium  

 

Podmienka organizátora  

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

materského klubu 

- člen SKrZ 

- uhradiť poplatok  za špecializáciu  

- účasť na  školení je na vlastné náklady  
 

II. stupeň ( I. časť – špecializácie ) 

- 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  

- člen SKrZ 

- uhradiť poplatok  za špecializáciu  

- účasť na  školení je na vlastné náklady  
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III. stupeň ( I. časť – špecializácie ) 

- 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  

- člen SKrZ 

- uhradiť poplatok  za špecializáciu  

- účasť na  školení je na vlastné náklady  

 

 
PLATBA 
špecializácia I. stupeň    80 € VS 012017 

špecializácia II. stupeň  1. časť      80 € VS 022017 

špecializácia III. stupeň 1. časť      80 € VS 032017 
 

Poplatok je potrebné zaslať na č. účtu IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653. 

Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, variabilný symbol - uvedený v tabuľke. Bez 

uhradenia poplatku nie je možné sa školenia zúčastniť. 
 

 
 

Tőcziková Hana       Nétryová Petra  

za VV SKrZ         za TMK  
    
 

       
 

 

      

Slovenský krasokorčuliarsky zväz, Slovak Figure Skating Association, Záhradnícka 95, 
821 08  Bratislava, Slovakia, General Secretary: Erika Viteková 

T/F: +421 2 2085 2301; mobil: +421 918 791 227 

e-mail: slovakskating@kraso.sk 
IČO : 31805540 
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