
U N I V E R Z I T A  K O M E N S K É H O   V   B R AT I S L AV E  

FAKULTA  TELESNEJ  VÝCHOVY  A  ŠPORTU  

Nábr. arm. gen. L. Svobodu č.9, 814 69 Bratislava 

(http://www.fsport.uniba.sk   e-mail: akademia@fsport.uniba.sk) 

 

V rámci vzdelávacieho projektu  

Trénerská a inštruktorská akadémia FTVŠ UK v Bratislave, 
 

ktorý obsahuje niekoľko vzdelávacích programov (školení) pre získanie trénerských a 

inštruktorských kvalifikačných stupňov v zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  v znení zákona č. 354/2016 Z.z.  (najmä § 83, 84, 106b).  

 

Pozýva 
 

pedagogických pracovníkov (okrem učiteľov telesnej a športovej výchovy) na vzdelávanie pre 

získanie spôsobilosti vykonávať (v rámci školskej telesnej a športovej výchovy) odbornú činnosť 

inštruktor športu so špecializáciou:  
 

Inštruktor zjazdového lyžovania pre ZŠ a SŠ 
 

Absolventi získajú osvedčenie v zmysle platnej legislatívy o spôsobilosti viesť skupinu 

žiakov na lyžiarskych výcvikoch a kurzoch v rámci regionálneho školstva. Vyhláška 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení 

neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o 

strednej škole v znení neskorších predpisov, Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho 

výcviku a snoubordingového výcviku. 
 

 

Predbežný harmonogram vzdelávania: 

Všeobecná (teoretická) časť (16-20 hodín): 11. – 13. 10. 2019 
- ďalší možný termín bude v období február-marec 2020 

- Miesto: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave,  

 Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9. Bratislava. 

 

Špeciálna časť (praktická a teoretická) časť (40 hodín):  
Účastník si vyberie jeden z nasledovných termínov praktickej časti, uvedie ho pri vypisovaní 

Prihlášky 

 

A) I. termín: ? 12. 2019 ľadovec Pitztal (Rakúsko) – odkaz TU 
 

B) II. termín: 21. - 24. 01. 2020 Chopok Juh – odkaz TU 
 

Je možné, že sa termíny ešte podľa záujmu a možností budú upravovať! 

https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20182019/
https://www.pitztal.com/en/winter/prices/ski-ticket-rates
https://www.jasna.sk/


Prihlasujete sa cez prihlasovací FORMULÁR – odkaz TU, do 4. októbra 2019 (do 

kolónky „O akú športovú špecializáciu máte záujem?“ uveďte Inštruktor zjazdového 

lyžovania pre ZŠ a SŠ a prihlasujete sa na I. kvalifikačný stupeň).  

 

Poplatok za vzdelávací program (všeobecná a špeciálna časť) je 160,- Eur. 

O spôsobe platby Vás bude informovať referent Ďalších foriem vzdelávania po 

zaslaní Vášho prihlasovacieho formulára a zároveň Vás vyzve, aby ste vyplnili 

záväznú prihlášku. V uvedenom poplatku za vzdelávanie nie sú zahrnuté náklady 

na ubytovanie, stravu, dopravu a vleky.  

A) Ubytovanie na Chopku bude v horskej chate Trangoška – predpoklad: 

- 24,5 €/deň; ubytovanie s plnou penziou 

- cena trojdenného skipasu bude podľa aktuálnej cenovej ponuky 

strediska).  

B) Ubytovanie v Rakúsku bude v Hause Sabrina – predpoklad: 

- 25 €/deň; ubytovanie bez stravy (možnosť varenia v kuchynke);  

- cena trojdenného skipasu je aktuálne 127 €. 
 

 

 

 

V Bratislave 11. 09. 2019     

 

 

 

 

PaedDr. Martin Belás, PhD.          Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
vedúci Katedry športov v prírode a plávania    koordinátor ďalších foriem vzdelávania 

FTVŠ UK       FTVŠ UK 

 

 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na: akademia@fsport.uniba.sk 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp1X4dTA68pgomrhqb8baqPacGzfIP1p9LpYkyok59rFzNtg/viewform?c=0&w=1
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7xhxabjfxXcpmloq+rkfyx+ph');

