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Slovenský atletický zväz Vás v spolupráci s   

  Filozofickou fakultou na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

pozýva na  

Školenie WA trénerov Detskej atletiky (Kids´ Athletics Coaches),  

ktoré sa uskutoční dňa 27.08.2021 v Banskej Bystrici. 

 

Školenie trénerov Detskej atletiky je určené pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac 

ohľadom inovatívnych tréningových prostriedkov v tréningovom procese detí, ktorí majú 

záujem viesť alebo vedú športovú prípravu mladých atlétov (vo veku od 5  – 11 rokov) a ktorí 

majú taktiež záujem organizovať tréningové jednotky a preteky Detskej atletiky vo svojom 

regióne. Školenie bude rozdelené na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť bude trvať cca 

4 hodiny a praktická časť bude trvať cca 3 hod. 

Školiteľom WA trénerov Detskej atletiky (Kids´ Athletics Coaches) bude prof. PaedDr. 

Ivan Čillík, CSc, profesor z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, taktiež lektor Detskej 

atletiky (Kids´Athletics Lecturer),  Mgr. Radovan Tomeček a Jaroslav Dobrovodský, hlavní 

koordinátori projektu Detská atletika. 

Školenia sa môžu zúčastniť tréneri alebo učitelia telesnej výchovy. Slovenský atletický zväz 

nezabezpečuje preplatenie cestovného ani ubytovania. Každý účastník získa po absolvovaní 

školenia certifikát trénera Detskej atletiky. 

 

Suma za školenie: 10 € (poplatok je potrebné uhradiť minimálne 6 dní pred začiatkom 

školenia. Až po jeho uhradení bude prihláška akceptovaná. 

 

Číslo bankového účtu:  IBAN SK27 0200 0000 0001 6883 6012 

SWIFT:    SUBASKBX 

Variabilný symbol:   27082021 

Konštantný symbol:   0308 

Poznámka pre prijímateľa:  Vaše meno a priezvisko 

Nepoužívajte vklad cez poukážku (Slovenská pošta), pretože sa mení var. symbol a je problém 

s identifikáciou platby. Školenia sa bude môcť zúčastniť iba prvých 50 prihlásených uchádzačov. 

Prihlásiť sa na školenie je možné len do 21.08.2021 - TU  

Bližšie informácie získate na mailovej adrese: detskaatletika@atletika.sk  

alebo na telefónnom čísle:   +421 918 432 081. 

https://forms.gle/hdo3HFLu17hPHfcK7
tel:+421918432081

