
Školenie trénerov I.st. 
Gymnastika pre všetkých 

   Základné informácie    

Miesto konania: gymnastická telocvičňa,  

   Olympionikov 2, Prievidza 

Ubytovanie:  Ponuka pre účastníkov: SOU Kalina Prievidza 

   Počet ubytovaní je obmedzený (10 postelí), uby- 

   tovanie je bez raňajok a bude obsadzované podľa 

   dátumu objednávky.  Objednávky: Edita Ertlová  

   edaertlova@gmail.com    

   ( je potrebné záväzne objednať v prihláške )  

Stravovanie:  spoločné obedy v reštaurácii Teniska pri hale. 

   Večere podľa objednávky taktiež v reštaurácii 

   ( nie sú zahrnuté v poplatku). 
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Ročník 1, číslo 1 

Dátum bulletinu 

14.-16. jún 2019, Prievidza 

20.-22. september 2019, Prievidza 
 

 Slovenská gymnastická federácia organizuje po dvoch rokoch 
opäť školenie trénerov I. stupňa.  V  snahe vyjsť v ústrety všetkým za-
mestnaným záujemcom  je školenie rozdelené do dvoch blokov tak,  
aby bolo čo najmenej potrebné brať si dovolenku v práci. Začíname 
vždy v piatok poobede a končíme v nedeľu. Školenie je bez účasti detí 
- gymnastov. 

 Školenie trénerov I. stupňa je vhodné pre začínajúcich trénerov 
a dáva základ pre všetky gymnastické športy: športovú gymnastiku 
mužov a žien, modernú gymnastiku, športový aerobik a samozrejme 
gymnastiku pre všetkých.  



Finančné podmienky: 

Účastnícky poplatok: Pre členov SGF:   120,-EUR 

    Pre nečlenov SGF: 150,-EUR 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté: 

 Manuál + zakladač GpV  

 Trénerská knižka a osvedčenie 

 Účastnícke tričko 

 4 x obed, kávové prestávky a pitný režim 

 Prenájom priestorov 

 Organizačné zabezpečenie kurzu a školitelia 

(Doprava a ubytovanie nie je v účastníckom poplatku zahrnutá). 

 

Prvý blok: piatok 14.6.  16:00—19:00 

  sobota 15.6.    9:00—19:00 

  nedeľa 16.6.    9:00—16:00 

Druhý blok: piatok 20.9.  16:00—19:00 

  sobota 21.9.    9:00—19:00 

  nedeľa 22.9.    9:00—16:00  

  (teoretické a praktické skúšky) 

Predbežný program: 

 
kontakt: 

 
Monika Šišková 
0905 811 053 

gymnastics@sgf.sk 
 

www.sgf.sk 

Podmienky účasti: 

Na získanie kvalifikácie tréner 1. stupňa GpV je potrebné absolvovať všeobecnú aj špeciálnu časť. 

Všeobecnú časť môžu záujemcovia absolvovať počas celého roka na Univerzite Mateja Bela, 

fakulte humanitných vied v Banskej Bystrici,  ktorá je našim akreditovaným školiacim strediskom, 

 prípadne na FTVŠ UK v Bratislave. 

Špeciálna časť so skúškami sa uskutoční v Pr ievidzi v 2 blokoch. 

Program školenia bude prihláseným záujemcom zaslaný na ich mailové adresy. 

Na udelenie trénerského stupňa je nevyhnutné, aby účastník absolvoval školenie v plnom rozsahu.  

 

  Termín prihlášky:  31. máj 2019 


