
Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie

V súvislosti s úlohami Výkonného výboru SNA v oblasti ďalšieho vzdelávania športových 
odborníkov v zmysle Zákona o športe  Vás prosíme, aby ste zaslali záväzné prihlášky 
a prípadne kompletný zoznam žiadateľov- účastníkov školenia pre získanie kvalifikácie 
tréner I.a II. Kvalifikačného stupňa za svoj klub, prípadne fyzické osoby, registrované v ISŠ 
( informačný systém športu ) s ich kontaktnými údajmi( meno, priezvisko, email, mobil, 
o ktorý kvalifikačný stupeň sa žiadateľ prihlasuje) na e-mailovú 

adresu kovac@sportservice.sk alebo poštou do 20.1.2021. Prihlasovanie záujemcov 

o všeobecnú časť školení bude prebiehať výlučne cez SNA. Fakulta telesnej výchovy a športu 
UK Bratislava nebude komunikovať priamo s účastníkmi školení.

Plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner I. a II. kvalifikačného 
stupňa sa uskutočnia prezenčne alebo dištančne (on-line), v závislosti od epidemiologickej 
situácie:

 I. stupeň - predbežne v termíne: 26.3.-28.3.2021

II. stupeň - predbežne v termíne: 1. časť 26.2.-28.2.2021 a 2.časť 23.4.-25.4.2021

Pre zjednodušenie celej agendy vzdelávania a komunikácie s frekventantmi bude 
realizované kompletné zabezpečenie vzdelávania (od prihlásenia až po osvedčenie). Preto 
všetkých žiadam o dôslednosť a korektnosť informácií.

Spôsob školenia a prípravy, ako aj forma a obsah odbornej špeciálnej časti bude ešte 
spresnená žiadateľom- účastníkom po komunikácii s FTVŠ UK Bratislava.

 Predbežné všeobecné informácie pre získanie oprávnenia:

Tréner I. kvalifikačného stupňa  

  - minimálny vek 18 rokov  

 - absolvovanie školenia v rozsahu minimálne  55 hodín z toho :   17 hodín všeobecná časť ,  
38 hodín špeciálna časť

 - vypracovanie seminárnej práce     

-  záverečná skúška zo všeobecnej časti (teoretická)
-  záverečná skúška z teórie a didaktiky nohejbalu  (teoretická a praktická)

Tréner II. kvalifikačného stupňa   

 - držiteľ kvalifikácie I. stupňa      

 - absolvovanie školenia II. stupňa v rozsahu minimálne 100 hodín z toho   33 hodín 
všeobecná časť   67 hodín špeciálna        
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 - vypracovanie seminárnej práce    

-  záverečná skúška zo všeobecnej časti (teoretická)
-  záverečná skúška z teórie a  didaktiky nohejbalu (teoretická a praktická)
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