
Východoslovenský tenisový zväz organizuje  
školenie trénerov 1. stupňa 

 
 

Všeobecná časť (Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu) 

26.-27.9.2020 
Ul. 17. novembra č.13 
 
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Čech, PhD. 
Email: pavol.cech@unipo.sk 
+421 908 617 932 
 
Na túto časť školenie je potrebné sa prihlásiť viď. Prihlášky 
 

Špecializácia  

Termíny a miesto bude upresnené podľa počtu uchádzačov. V prípade veľkého záujmu budú termíny rozdelené 
na dva. Termín/y špecializácie budú v mesiaci október ten upresníme po uzávierke prihlášok. 
 

Prihlášky a poplatok 

Prihlášky na školenie zasielať emailom na adresu vychodotenis@stz.sk kde uvediete: 
 
Meno a priezvisko 
Bydlisko 
Dátum narodenia 
Telefón 
 
Ďalej sa musíte prihlásiť na Prešovskej univerzite v Prešove na tomto linku 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd61sf1kMol9_Cs1ei_ZxMReapmcqlH249g78mlseyOt-
cfrg/viewform 
 
Poplatok: 160,- € treba uhradiť na účet VsTZ  SK29 0900 0000 0000 8213 9566  do 15. 9., do správy pre 
prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko 
 

Podmienky prijatia 

- minimálny vek 18 rokov, 
- ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, 
- splnenie požiadaviek praktických prijímacích skúšok, 
- ovládanie základných herných činností (forhend, bekhend, podanie, volej), 
- úhrada poplatku. 
  

Usmernenia 

Na školenie si treba priniesť: 
písacie potreby, poznámkový blok, tenisovú raketu, športové oblečenie a športovú obuv. Po absolvovaní 
školenia a úspešnom splnení záverečných skúšok dostanú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti. V 
prípade nedostatočného počtu záujemcov sa školenie neuskutoční. Maximálny počet účastníkov je 20 - 25. 
V počte účastníkov môžu byť prijaté obmedzenia na základe aktuálnej situácie s pandémiou ako aj opatrení 
ústrednej epidemiologickej komisie. Prioritu budú mať uchádzači z klubov v rámci VsTZ. 
 
Na školenie si treba priniesť aj Vyhlásenie uchádzača o bezinfekčnosti, ktoré je uvedené v prílohe č.1. 
 
Svoje otázky adresujte na: Tomáš Záborský, vychodotenis@stz.sk, 0905 498 081 
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Príloha č.1 
 

Vyhlásenie uchádzača o bezinfekčnosti 
 

Vyhlasujem, že podpísaný ........................................................................., bytom 
v  ..................................................................................., neprejavujem príznaky 
akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, 
neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so 
sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa 
(nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký 
produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté 
začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného 
zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti menovanému 
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo 
lekársky dohľad). 
 
Nie je mi známe, že by iné osoby, s ktorými žijem spoločne v domácnosti, prišli v 
priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné 
ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových 
blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami) 1. 
 
 
V ................................. dňa ................... 

 

                                                                 
1 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) 
a k nariadeniu karantény. 


