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POSILKA 
 

  

 
 

Pozývame vás na ďalšie zo sérii školení, ktoré ponúkame pod spoločným názvom POSILKA. 
 

Zámerom týchto školení je posilniť kompetencie v práci, ktorú robia pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci a mladí 

vedúci s mladými. 
 

Účastníkom ponúkame možnosť posilniť sa postupne v oblasti práce s mládežou, v participácií, v supervízii, v manažmente 

dobrovoľníkov, v koučovacom prístupe, v mentoringu, v líderstve, v komunikačných zručnostiach v oblasti práce v detských 

táboroch a v mnohých ďalších kompetenciách, ktoré v práci s mládežou využívajú. Aktuálne máme pre vás pripravené: 
 

akreditované školenie 

 

PRACOVNÍK DETSKÝCH TÁBOROV 

11.03. až 12.03.2016 

Trnava, priestory RMTK (Limbová 6052/4) 
 

Školenie sa uskutoční v piatok 11.03.2016 od 16:00 do 20:00 a v sobotu 12.03.2016 od 8:00 do 18:00 v Trnave 

v priestoroch Rady mládeže Trnavského kraja (Limbová 6052/4) na tému PRACOVNÍK DETSKÝCH 

TÁBOROV. Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky: 
 

https://docs.google.com/forms/d/18MOUnS3EPqF67qVyym8b14nQYIpzAw5IILkJJcVxMJ0/viewform 
 

a uhradením účastníckeho poplatku: 
 

- pre členov členských a pozorovateľských organizácií RMTK  20,- Eur 
 

členské organizácie RMTK:   http://rmtk.sk/index.php/en/o-nas/clenovia-a-pozorovatelia-rmtk/clenovia-rmtk 
 

pozorovateľské organizácie RMTK: http://rmtk.sk/index.php/en/o-nas/clenovia-a-pozorovatelia-rmtk/pozorovatelia-rmtk 
 

- pre verejnosť       50,- Eur 
 

na č. účtu RMTK: SK8375000000004008444982, variabilný symbol 1002, správa pre prijímateľa: meno 

a priezvisko účastníka. Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr do 10.03.2016 do 11:00 

hod. Potvrdenie o platbe dostane každý účastník počas školenia. Účastnícky poplatok zahŕňa: program pod 

vedením odborného lektora, akreditovaný certifikát MŠVVaŠ SR pre každého účastníka s doživotnou platnosťou, 

zabezpečenie priestorov, občerstvenia, školiacej techniky, pomôcok, materiálu a organizačné zabezpečenie 

školenia. Ubytovanie (v prípade záujmu) a stravu (možnosť objednať si donášku v niektorej z TT reštaurácií) si 

zabezpečuje každý vo vlastnej réžii. Viac informácií o RMTK a o školení nájdete na www.rmtk.sk , alebo tiež na 

facebookovom profile RMTK. Už teraz sa na vás teší tím RMTK. V prípade potreby nás kontaktujte na 

rmtk@rmtk.sk .  

https://docs.google.com/forms/d/18MOUnS3EPqF67qVyym8b14nQYIpzAw5IILkJJcVxMJ0/viewform
http://rmtk.sk/index.php/en/o-nas/clenovia-a-pozorovatelia-rmtk/clenovia-rmtk
http://rmtk.sk/index.php/en/o-nas/clenovia-a-pozorovatelia-rmtk/pozorovatelia-rmtk
http://www.rmtk.sk/
mailto:rmtk@rmtk.sk
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akreditované školenie 
 

PRACOVNÍK DETSKÝCH TÁBOROV 

11.03. až 12.03.2016 

Trnava, priestory RMTK (Limbová 6052/4) 
 

PROGRAM: 
 

PIATOK 11.03.2016 

16:00 I. blok 

18:00 prestávka 

18:20 II. blok 

19:30 diskusia, otázky 

20:00 záver 1. dňa školenia 
 

SOBOTA 12.03.2016 

8:00 III. blok 

10:00 prestávka 

10:20 IV. blok 

12:20 obed 

13:00 V. blok 

15:00 prestávka 

15:20 VI. blok 

16:20 prestávka 

16:30 zhrnutie, diskusia, otázky 

17:00 záverečný test 

18:00 odovzdanie akreditovaných certifikátov, ukončenie školenia 
 

Pár slov o lektorovi nášho školenia: 

Ing. Zdeněk Friedrich 

S deťmi pracuje už od roku 1973, kedy popri štúdiu začal vo svojom voľnom čase pôsobiť ako pioniersky vedúci 

na II. ZDŠ v Piešťanoch. Po presťahovaní sa do Trnavy, už ako otec dvoch detí, pracoval ako rušňovodič a na 

XV. ZŠ Limbová viedol až do roku 1988 pioniersky oddiel a súčasne aj športový krúžok stolného tenisu. Od roku 

1990 až dodnes pôsobí ako usporiadateľ a hlavný vedúci v detských letných táboroch usporiadaných odborovou 

organizáciou v mieste pracoviska. V roku 1995 pracoval so svojou skupinou ako hlavný vedúci aj pre CK 

CEVARM. V roku 2007 vydal cez nakladateľské centrum Slovenského skautingu knihu „LETNÉ TÁBORY, 

Príprava, hry, legislatíva a činnosti“ a v priebehu februára 2008 vydáva svoju druhú knihu s táborovou tematikou 

– TÁBORY – Bezpečnosť pri hrách a činnostiach, o ktorej hovorí, že by mala byť v každej rodine so 

školopovinnými deťmi s ohľadom na ich hry a činnosti. V roku 2008 zakladá firmu Z. Friedrich - školenia 

pracovníkov detských táborov a po dohode začína od apríla vykonávať školenia v priestoroch RS Oliwa-club 

Trenčianska Teplá. V roku 2009 rozširuje svoje školenia i na priestory mimo RS Oliwa a v tomto trende bude 

pokračovať i v budúcnosti. Po splnení podmienok akreditácie, získava dňom 1.4.2011 od MŠVVaŠ SR 

AKREDITÁCIU na školenia pre pracovníkov detských táborov. (zdroj: http://skolenia.webnode.sk/o-nas/) 
 

 
PODUJATIE JE SPOLUFINANCOVANÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, 

VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 

http://skolenia.webnode.sk/o-nas/

