
ASOCIÁCIA MAŽORETKOVÉHO ŠPORTU SLOVENSKO 

 

POZVÁNKA 

STRETNUTIE A SEMINÁR 

vedúcich súborov, zástupcov súborov,  

porotcov a individuálnych členov 

26.11.2022, Púchov 

 

 

Dátum: 26.11.2022 /sobota/  

Čas: cca od 10:00 do 15:30 hod. 

Miesto konania: CVČ Púchov, Športovcov 904/9, 020 01 Púchov 

Jednotlivé body programu stretnutia: 

 otvorenie, návrh programu stretnutia 

 aktuálne informácie zo zasadnutí komisií MWF 

 upresnenia pravidiel na rok 2023 

 kalendár súťaží a udalostí na rok 2023 

 informácie o prípravách MSR 2023 

 informácie o registrácii na rok 2023, pokyny k členstvu, diskusia k registrácii 

 zhodnotenie súťažnej sezóny 2022 

 diskusia, rôzne, záver 

 

Obsah seminára: 

Seminár bude prebiehať interaktívne formou praktických ukážok, rozhovoru, aktívneho 

zapájania sa do didaktických hier zameraných na:  

 komunikáciu - s deťmi, rodičmi, trénermi, porotcami, 

 riešenie problémových situácii, 

 prácu s deťmi a trénermi - motivačné hry, aktivity na utuženie kolektívu, 

 etický kódex mažoretkového športu – správanie na súťažiach,  

 vzájomný rešpekt v kolektíve, dodržiavanie pravidiel,  

 rozhovor, diskusia, otázky. 

Seminár bude viesť odborník - psychológ - bývalá mažoretka, aktívna tanečníčka a trénerka. 



Stretnutie je určené pre vedúcich súborov, zástupcov vedúcich súborov, porotcov 

a individuálnych členov. Nie je určený pre trénerky, asistentov trénerov – tie majú seminár 

a školenie 12.11.2022 v Púchove. 

Účasť vedúceho súboru alebo zástupcu vedúceho súboru na stretnutí je dôležitá. V prípade 

nemožnosti zúčastniť sa stretnutia osobne je žiaduce poveriť inú osobu splnomocnením 

a vyslaním na toto stretnutie.  

Stravovanie: drobné občerstvenie a pitný režim bude zabezpečený, naplánovaná bude aj 

obedňajšia prestávka /možnosť objednania stravy/ 

Uzávierka prihlášok: 18.11.2022 

Prihlášky je potrebné poslať na oba e-maily: office@amas.sk, media.amas@gmail.com   

za účelom kontroly. 

Poplatok: 10 € /osoba 

Platí sa na mieste semináru v hotovosti. 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté: 

 drobné občerstvenie a pitný režim, 

 organizačné zabezpečenie semináru a psychológa, 

 materiálne pomôcky na seminár. 

/Doprava a obed je na vlastné náklady účastníkov/. 

 

Na seminár nie je potrebné priniesť si žiadne špeciálne potreby, stačí papier a pero, dobrá 

nálada, príp. nachystanie si otázok týkajúcich sa tém v seminári.  

Možnosť objednania stravy bude ponúknutá účastníkom po prijatí záväznej prihlášky 

18.11.2022.  

 

 

 

V Považskej Bystrici dňa 02.11.2022  za Výkonný výbor AMaS      

  Mgr. Elena Martinková 

              prezidentka AMaS  
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