
                                                              
TRÉNER LUKOSTREĽBY I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA 

 
 

Kompetencia. Tréner lukostreľby I. kvalifikačného stupňa má úplné stredoškolské vzdelanie s 
maturitou. Absolvent I. stupňa je špecializovaný tréner lukostreľby, ktorý má zodpovedajúce 
teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú asistovať pri tréningovom 
procese mládeže a dospelých na rekreačnej a začiatočníckej úrovni. Túto činnosť vykonáva 
predovšetkým v kluboch SLZ. 
 
Podmienky prijatia  
úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie 
alebo vysokoškolské vzdelanie. 
Účastnícky poplatok: 50-, eur, pre členov SLZ, zaplatiť prevodom na účet SLZ 

Účastnícky poplatok: 200-, eur, ostatní, zaplatiť prevodom na účet SLZ 
Číslo účtu IBAN:  SK80 0900 0000 0051 1920 0141 

Variabilný symbol(VS):  podľa faktúry 

Konštantný symbol (KS) :  0308 

V poznámke uviesť: meno účastníka (ov) Poznámka: Cestovné, ubytovanie a stravné na vlastné náklady 

účastníka. 

 
Počet hodín prípravy Ʃ 60 

Ʃ 20 hodín všeobecná časť, 
Ʃ 40 hodín špeciálna časť. 
 
Obsah vzdelávania. Obsah vzdelávania akreditovaných programov je vypracovaný v súlade 
s Jednotným vzdelávacím systémom na Slovensku a pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti. 
 
Odborný garant – ,,Všeobecná časť“ Ʃ 20 hodín 

doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD., FF UMB Banská Bystrica 

Lektorský zbor - ,,Všeobecná časť“ 
doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD., FF UMB Banská Bystrica 
PaedDr. Robert Rozim, PhD., FF UMB Banská Bystrica 
Mgr. Šárka Tomková, PhD., SZU Banská Bystrica 
         

Študijný program ,,Všeobecná časť“: Prednášajúci lektori Ʃ 20 hodín 

Biologicko-lekárske základy v športe Š. Tomková 7 hod 

Biomechanika, Antropomotorika R. Rozim 2 hod 

Etika športu E. Bendíková 1 hod 

Psychológia športu E. Bendíková 4 hod 

Pedagogika športu E. Bendíková 2 hod 

Teória a didaktika športu R. Rozim 4 hod 
Poznámka: Prednášajúci lektori si zabezpečia prezenčnú listinu z každého tematického celku 
 
 

Špeciálna časť:  
Odborný garant – ,,Špeciálna časť“ Ʃ 40 hodín 

Anton Polách, I. SŠLK Petržalka 



                                                              
Lektorský zbor - ,,Špeciálna časť“ 
Matúš Durný st. 
Vladimír Hurban ml. 
František Kundracik 
Vladimír Hurban st. 
 

Študijný program ,,Špeciálna časť“: Prednášajúci lektori Ʃ 40 hodín 

Základná strelecká technika pri streľbe z OL, KL a HL Samoštúdium  
„WA manuál pre začiatočníkov“ 

10 hod 

Základná strelecká technika pri streľbe z OL, KL a HL Durný, Hurban ml. Kundracik 10 hod 

Základná strelecká technika pri streľbe z OL, KL a HL Durný, Hurban ml. Kundracik 10 hod 

Pravidlá a procedúry na súťažiach Hurban st. 5 hod 

Výber, testovanie a opravy náradia Hurban ml., Kundracik 4 hod 

Špecifiká streľby v teréne Hurban ml. Kundracik 1 hod 
Poznámka: Prednášajúci lektori si zabezpečia prezenčnú listinu z každého tematického celku 

 
Forma ukončenia: ,,Záverečná skúška a doklad o úspešnom ukončení vzdelávania“. 
Po absolvovaní I. stupňa štúdia vykoná účastník školenia skúšku pozostávajúcu z uvedených oblastí: 
a) obhajoba záverečnej práce. Záverečná práca v rozsahu 5 – 10 strán  a jej obhajoba pozostávajúca 

z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci. 
b) skúška zo špeciálnej časti 
c)  skúška zo všeobecnej časti 
SLZ po úspešnom ukončení kvalifikačného stupňa absolventovi školenia vystaví Osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti na výkon špecializovanej činnosti: ,,Tréner I. kvalifikačného stupňa 
v lukostreľbe“. 
 


