
 

 

 

 

POZVÁNKA 

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE – aktualizačné  

„Základy netradičných športových hier korfbal, interkros, brännball v predmete 

telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitách“ 

Rozhodnutie o akreditácii č. 1800/2018-KV 

Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci so ZŠ  Sama Chalupku 14 v Prievidzi, organizujú 

akreditované vzdelávanie pre vyučovací predmet telesná a športová výchova a oblasť telovýchovnej, 

športovej a zdravotnej výchovy.  

 

Poskytovateľ: Slovenská asociácia športu na školách 

Termín:  28.09.2018 (piatok)  

   29.09.2018 (sobota) 

   30.09.2018 (nedeľa) 

Miesto:  ZŠ Sama Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza II. - Píly  

Čas konania:   od 8:30h - do 16:30 h 

Garant vzdelávania: PaedDr. Jaroslava Argajová 

Program:   

 

28.09.2018 (piatok) Lektor: Ing. Ivan Šturcel 

 

8:30  – 8:45  Prezentácia, prezlečenie 

8:45 – 10:15 TC č. 1 Význam netradičných športových hier (NŠH) na hodinách TŠV a vo 

voľnočasových aktivitách, využitie NŠH ako súčasti zdravého životného štýlu  

(90´),  zasadačka 

10:15 – 10:30  Prestávka 



10:30 – 11:15 TC č. 2 História korfbalu, charakteristika, náčinie, hracia plocha, pravidlá 

a rozhodovanie  (45´) 

11:15 – 12:45 Útočné herné činnosti jednotlivca - prihrávanie lopty na mieste, do pohybu, 

chytanie lopty, streľba (z miesta a z pohybu), uvoľnenie hráča bez lopty. (90´) 

12:45 – 13:15 Obedná prestávka 

13:15 – 14:00  Obrana hráča s loptou -  obsadzovanie hráča bez lopty (45´)  

14:00 – 14:45 Príklady cvičení, ktoré sa dajú využiť na hodinách TŠV, aktívna účasť na 

cvičeniach (45´)  

14:45 – 15:00  Prestávka 

15:00 – 15:45 Príklady cvičení, ktoré sa dajú využiť na hodinách TŠV, aktívna účasť na 

cvičeniach (45´) 

15:45 – 16:30 Praktická hra s rozhodovaním (45´) 

   

 

29.09.2018  (sobota)  Lektor: Ing. Ivan Šturcel 

 

8:15 – 9:00 Korfbal - praktická hra s rozhodovaním (45´) 

9:00 – 09:45 TC č. 3 História interkrosu - charakteristika, náčinie, hracia plocha, pravidlá 

a rozhodovanie  (45´) 

09:45 – 10:00 Prestávka 

10:00 – 10:45 Základné herné zručnosti – pohyb s interkroskou bez loptičky, loptičkou 

(naberanie loptičky interkroskou)  (45´) 

10:45 – 11:30 Útočné herné činnosti jednotlivca -  uvoľňovanie hráča, prihrávanie a chytanie 

loptičky, streľba na bránku (45´) 

11:30 – 12:15 Obranné herné činnosti jednotlivca -obsadzovanie hráča, osobná obrana, 

kombinovaná obrana, priklopenie loptičky hokejkou  (45´) 

12:15 – 12:45  Obedná prestávka 

12:45 – 13:30  Činnosť brankára - útočné a obranné činnosti brankára (45´) 

13:30 – 15:15 Príklady cvičení - ktoré sa dajú využiť na hodinách telesnej a športovej 

výchovy – aktívna účasť na cvičeniach (90 ´)  

15:15 – 15:45 Prestávka 

15:45 – 16:30  Hra interkros - praktická hra s rozhodovaním (45´) 

  

 

30.09.2018 (nedeľa) Lektor: Ing. Ivan Šturcel 

 

08:15 – 09:00 TC č. 4 – Brännball - charakteristika, náčinie a hracia plocha,  pravidlá 

a rozhodovanie (45´) 

09:00- 09:45 Základné herné zručnosti -  prihrávanie a chytanie tenisovej lopty, 

nadhadzovanie a odpaľovanie lopty (45 ´) 

09:45 – 10:00  Prestávka 

10:00 – 10:45 Základné herné zručnosti -  prihrávanie a chytanie tenisovej lopty, 

nadhadzovanie a odpaľovanie lopty (45 ´) 

10:45 – 12:15 Príklady cvičení - ktoré sa dajú využiť na hodinách telesnej a športovej 

výchovy – aktívna účasť na cvičeniach  (90´)  

12:15 – 12:45 Obedná prestávka 

12:45 – 14:15  Hra brännball - praktická hra s rozhodovaním (90´) 

14:15 – 15:45  Prezentácia pred lektorom a účastníkmi vzdelávania  

 

 

 



Cieľ vzdelávania:  

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov telesnej a športovej výchovy pre potreby 

štandardného výkonu pedagogického zamestnanca v súlade s najnovšími poznatkami didaktiky 

v oblasti teórie a metodiky telesnej a športovej výchovy.  

 

Rozsah kontinuálneho vzdelávania: 

30 hodín  ( 5 hodín dištančne, 25 hodín prezenčne) 

Počet kreditov: 8  

 

Bližšie určená kategória: 

 učiteľ, 

 vychovávateľ. 

podkategória pedagogických zamestnancov: 

 učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), 

 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), 

 učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné 

všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné 

vzdelávanie (učiteľ strednej školy). 

 

Kariérny stupeň:  

 samostatný pedagogický zamestnanec, 

 pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,  

 pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. 

     

Požiadavky na ukončovanie vzdelávacieho programu 

1. Absolvovanie najmenej 80%  z celkového rozsahu  prezenčnej formy vzdelávania. 

2. Vykonanie záverečnej prezentácie pred účastníkmi vzdelávania a lektorom. Obsahom 

záverečnej prezentácie je praktický výstup (popis vybranej pohybovej činnosti  z netradičnej 

športovej hry  TC 2,3,4  a technika jej vykonania, metodický nácvik vybranej pohybovej 

činnosti, poukázanie na možné chyby a spôsob ich odstraňovania). 

3. Splnenie a odovzdanie zadaných úloh dištančnej formy vzdelávania v elektronickej podobe.  

Podmienky pre uchádzačov 

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu vychovávateľa v telovýchovnej, 

športovej a zdravotnej oblasti a učiteľa v uvedených podkategóriách, ktorý spĺňa kvalifikačné 

predpoklady na vyučovanie predmetu  telesná a športová výchova v súlade  s  vyhláškou MŠ SR č. 

437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorý má absolvovaných aspoň šesť mesiacov 

pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

 

Spôsob prihlasovania na vzdelávanie: 

Do vzdelávacieho programu bude zaradený každý pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky 

pre zaradenie uchádzačov na základe písomnej prihlášky s vlastnoručným podpisom. 



Spôsob prihlasovania: 

Uchádzač, ktorý spĺňa podmienky sa zaraďuje na kontinuálne vzdelávanie na základe písomnej 

prihlášky s vlastnoručným podpisom 

Riaditeľ školy v písomnej prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej 

kategórie alebo podkategórie. Riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku 

zriaďovateľ. 

Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí v prihláške 

zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie alebo podkategórie, oprávnenie na zaradenie 

pedagogického zamestnanca posúdi poskytovateľ na základe prihlášky spolu s príslušnými 

dokumentmi, ktoré umožnia overenie príslušnosti pedagogického zamestnanca k cieľovej skupine 

vzdelávacieho programu. 

 

 

PaedDr. Marian Majzlík, PhD. 

             predseda SAŠŠ 

 

Organizačné pokyny: 

 Účastníci si prinesú písacie potreby, športový úbor na prezlečenie a športovú obuv pre vstup 

do telocvične. 

 Cestovné náklady, ubytovanie a stravu si hradí účastník z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov 

vysielajúcej organizácie.  

 Účastnícky poplatok – platba pri prezentácii.: 

 55€ / účastník – nečlen SAŠŠ. 

 52€/ účastník – člen SAŠŠ. 

 Občerstvenie a pitný režim bude zabezpečený pre všetkých  včas prihlásených účastníkov. 

 Pre účastníkov vzdelávania bude odporučený učebný materiál. 

 Prihlášku (tlačivo v prílohe) treba zaslať poštou najneskôr do 15.09.2018 na adresu: Slovenská  

asociácia športu na školách, Trnavská 37, 831 04 Bratislava. Rozhodujúci je dátum na poštovej 

pečiatke. V prípade prekročenia kapacity budú uchádzači uprednostňovaní na základe dátumu 

doručenia prihlášky na uvedenú adresu. O zaradení alebo o nezaradení na kontinuálne 

vzdelávanie budú uchádzači informovaní elektronickou poštou, najneskôr desať dní pred 

začiatkom vzdelávania. 

 Počet účastníkov je max. 30 osôb. 

 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Jana Valušková, 0905 526 840, valuskova@sass.sk 

mailto:valuskova@sass.sk

