KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica www.ktvs.sk

Katedra telesnej výchovy a športu
FF UMB Banskej Bystrici

v rámci ďalšieho vzdelávania „Trénerského vzdelávacieho centra KTVŠ“ podľa Zákon č. 354/2016 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

pozýva
pedagogických pracovníkov (okrem učiteľov telesnej a športovej výchovy) na školenie na získanie
odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu:

inštruktor zjazdového lyžovania
I. kvalifikačného stupňa
absolvent získa osvedčenie oprávňujúce personálne zabezpečovať lyžiarsky výcvik
na základnej a strednej škole v zmysle

Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku

Teoretická časť:
28. – 29.09.2019 – všeobecná a špeciálna (teória) časť I. kvalifikačného stupňa
Miesto: Katedra telesnej výchovy a športu, FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Praktická časť:
Účastník sa prihlási na termín praktickej časti, uvedie ho pri vypisovaní FORMULÁRA

Termín: 13.12. – 15.12.2019 – špeciálna časť I. kvalifikačného stupňa (prax)
20.12. – 22.12.2019 – špeciálna časť I. kvalifikačného stupňa (prax)
17.01. – 19.01.2020 – špeciálna časť I. kvalifikačného stupňa (prax)
Miesto: Park Snow Donovaly

Prihlasujete sa cez prihlasovací FORMULÁR v termíne do 22. septembra 2019
Cenu školiaceho poplatku (teoretická a praktická časť) 150 Eur.-*
je potrebné uhradiť najneskôr do 22. septembra 2019
na účet IBAN: SK92 8180 0000 0070 0009 5769, Štátna pokladnica
variabilný symbol: 4017,
špecifický symbol: zadajte dátum narodenia: deň, mesiac, rok (napr.: 24031975)
poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko
Nepoužívajte vklad cez poukážku (Slovenská pošta). Prihláška je akceptovaná po uhradení poplatku.
V prípade neskoršej úhrady je potrebné doniesť potvrdenie o úhrade.

telefón: 048/446 7562 IČO: 302 32 295

www.ktvs.sk

KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica www.ktvs.sk

Po vyplnení FORMULÁRA a zaplatení školiaceho poplatku Vás budeme kontaktovať na mail s
podrobnosťami k školeniu (program, miesto realizácie atď.)
UBYTOVANIE
Ubytovanie cez teoretickú časť si účastníci školenia riešia individuálne.
Možnosť ubytovania v blízkosti fakulty:
1) ubytovanie. 5 min chôdze od KTVŠ FF UMB je ubytovňa Milvar - hotelové ubytovanie. Kontaktné
údaje na: www.milvar.sk
Ubytovanie a strava cez praktickú časť je zabezpečená v Penzióne LIMBA. Poplatok za ubytovanie,
polpenziu a vleky je cca 110 €.- (bližšie info. k platbe počas teoretickej časti v septembri).

* Organizátor si v prípade nízkeho záujmu vyhradzuje právo školenie zrušiť (prípadné zrušenie
oznámime 3 dni pred konaním školenia).
*Pri neospravedlnenej neúčasti poplatok nebude vrátený.

doc. PaedDr. Jiří MICHAL, PhD.
vedúci KTVŠ FF UMB

Kontaktná osoba:
PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.
e-mail: stanislava.stranavska@umb.sk
mob. 0908 331 584
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