
 

 

 

 Organizačné pokyny 

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE 

3.-5.3.2022, DETVA 
Centrum voľného času – TREND,   Obrancov mieru 1328, Detva 

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri rozvoji KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ 
žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese  a v mimoškolských aktivitách. 

 
Vážení účastníci inovačného vzdelávania. 
 
Teší nás, že ste prejavili záujem vzdelávať sa a vybrali ste si program Slovenskej asociácie športu 
na školách. Je nám potešením pomôcť Vám pri Vašom profesijnom raste a urobíme maximu, aby 
ste boli spokojní a Vaše úsilie ste naplno využili  vo svojom pracovnom pôsobení. 
 
Zmenou zákona sme upravili rozsah inovačného vzdelávania na 50 hodín. 
 
Zasielame Vám krátke organizačné pokyny k účasti na vzdelávaní. 
 

 Boli ste zaradení do tohto programu vzdelávania, poprosíme Vás UHRADIŤ poplatok vo 
výške 80 € . Uhrádzajte výlučne  prevodom na účet:  
IBAN: SK82 1111 0000 0013 7601 5029. Do poznámky je potrebné uviesť: INV2_KOOR_ 
DT_meno a priezvisko  
Ak uhradíte poplatok tesne pred začiatkom vzdelávania, prosím prineste potvrdenie o úhrade. 

 
 Cestovné náklady, ubytovanie a stravu si zabezpečujú a hradia účastníci z vlastných zdrojov 

alebo zo zdrojov vysielajúcej organizácie.  
Obedy si účastníci budú zabezpečovať individuálne v čase obedňajšej prestávky.  
Môžete zvoliť formu donášky, alebo v reštaurácii v blízkosti miesta konania vzdelávania.  
Informácie pri prezentácii. 
 

 Občerstvenie a pitný režim bude zabezpečený pre všetkých  prihlásených účastníkov. 
 

 Nezabudnite si priniesť športové oblečenie a obuv k praktickej časti vzdelávania. 
 

 Nezabudnite priniesť ORIGINÁL potvrdené prihlášky a podklady , ak ste nezaslali poštou.  
 

 Prezentácia sa začína 3.3.2022 od 8.00 h priamo v mieste konania. 



 
 Pri prezentácii odovzdať podpísané Informačné súhlasy, ktoré tvoria prílohu. 

 
 Podklady pre DIŠTANČNÉ vzdelávanie:  

 
http://www.telesnavychova.sk/userfiles/downloads/Rozvoj_diagnostika_PS_Laczo_2014.pdf 
 

 PROGRAM vzdelávania na www.sass.sk/inovacnevzdelavanie - rozsah 50 h 
 

 Vzdelávanie sa uskutočňuje v režime platnej vyhlášky ÚVZ SR. 
 

 
Orientačný časový harmonogram: 
 
   09.00 – 12.30  teoretická časť (s prestávkami podľa potreby) 
    
   12.30 – 13.00    obedňajšia prestávka 
 
   13.00 – 17.00    praktická časť (s prestávkami podľa potreby) 
 
   17.00 – 18.00  zhrnutie dňa, diskusia 
 

 
 

V prípade otázok nás kontaktujte. 
 
 
 
Kontaktná osoba: 
Mgr. Andrea RISTOVÁ, ristova@sass.sk, 0903 264 571 
 

 

 
 

 
Mgr. Eva  M U R K O V Á 

prezident SAŠŠ 
 
 

 
 


