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OSVĚDČENÍ
O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

Roman Farkaš
(jméno, popřípadě Jména, a příjmení a případný akademický titul a vědecká hodnost)

831104/8757, Košice
(rodné číslo, bylo-li přiděleno. Jinak datum narození, a místo narození)

22.8.2020 Brněv y k o n a 1 (a) dne v 

z í s k a 1 (a) kvalifikaci:profesnía

Sportovní masáž 69 - 037 - M

(název a číselné označení (kód) profesní kvalifikace)

Pátisk zakázán

SEVT - 49 502 6 B.N.B. 1172 2019

podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), 

ve znění zákona ě. 53/2012 Sb.

(jméno, příjmení a číslo autorizace autorizované podnikající  fyzické osoby/ nebo obchodní firma nebo název, 
sídlo a číslo autorizace autorizované právnické osoby)

"vj i Ortons autorizací udělenou dne: pod spisovou značkou:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchc 

autorizujícím orgánem: ...

autorizovaná fyzická osoba s autorizací 
/nebo autorizovaný, zástupce autorizované pi

INPROV s.r.o, Čichnova 23,624 00 Brno, MSMT - 44037/2014

MSMT - 44037/2014 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

před zkušební komisí úspěšně zkoušku

Předseda zkušební komise:
(jméno, popřípadě Jména, příjmení, případný akademický titul a vědecká hodnost) 

číslo autorizace MSMT -44037/201^ 

odnikající fyzické nebo právnické osoby 
““ 44037/2014



Složení zkušební komise, která ověřovala dosažení profesní kvalifikace: 2/3 členové:

a) předseda

b) další člen / 2 členové zkušební komise:

Eva Nováková

Drži^ka^ tp|totpagpvě(^en^j)rokázal(a) tyto odborné způsobilosti:

Štárióvehí fyzického, psychického ä sociálního stavu klienta
Vykonávání ručních masáží celého těla - sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

Dodržování zdravotně - hygienických předpisů

Skladování a používání masérských..přípravků,pomůcek a přístrojů

4 

Brně 22.8.2020
V

ha. X <ř f

INPROV s.r.o, Čichnova 23, 624 00 Brno

L.S.

Odpovídající úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF)
Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF)

Získaná profesní kvalifikace se týká těchto povolání:
Masér

Číslo autorizace
(jméno, příjmení autorizované fyzické osoby nebo obchodní firma nebo 

autorizované právnické osoby) /

dne
(místo a datum vydání osvědčení)

(fipdpis předsedy zkušební/komisi

MSMT - 44037/2014
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