Slovenský zväz vodného póla

LICENČNÝ PORIADOK – TRÉNERI
Platný od 24. júna 2012
DEFINÍCIA TRÉNERA
je špecializovaný odborník vo vodnom póle. Má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické
skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu a súťažné družstiev v kluboch
vodného póla a súťažiach SZVP podľa príslušného stupňa odbornej úrovne.
Na vykonávanie svojej funkcie sa tréner musí systematicky pripravovať v súlade so štatútom trénera
vodného póla (viď kapitola V. tejto časti).
Úlohou trénera je:
odborná príprava hráčov pre súťaže vodného póla, ktorá v hlavnom zameraní obsahuje základné
potreby pre výkon činnosti hráča (plaveckú prípravu, technickú prípravu, telesnú prípravu
,psychologickú prípravu, taktickú prípravu , etickú prípravu, antidopingovú prípravu, poznanie
pravidiel vodného póla, kolektívne myslenie a spoluprácu medzi hráčmi, trénerom, vyžadovať od
hráčov fair play konanie pri výkone hráčskej činnosti, osobnom živote a pod.),
chrániť kvalitu a čistotu hry v rámci pravidiel vodného póla a etických noriem,
viesť hráčov k dodržiavaniu zásad a podmienok, určených v príslušných smerniciach, podľa
ktorých sa súťaž riadi.
ŠTATÚT TRÉNERA VODNÉHO PÓLA
1) Je povinný rešpektovať nasledovné zásady:
1.1 Spolupracovať s trénersko - metodickou komisiou SZVP, trénermi reprezentačných družstiev a
trénermi v rámci klubu v ktorom pôsobí.
1.2 Dôsledným uplatňovaním pravidiel vodného póla a ďalších noriem vždy vytvárať rovnaké
podmienky pre prípravu hráčov.
1.3 Uplatňovať v praxi poznatky získané permanentným osobným štúdiom odbornej literatúry alebo
sprostredkované odbornými seminármi, školeniami, odovzdávať svoje skúsenosti z trénerskej
činnosti.
1.4 Rešpektovať všetky rozhodnutia a pokyny orgánov SZVP, nepolemizovať s nimi mimo oficiálnej
pôdy SZVP.
1.5 Permanentne si udržiavať odbornosť a byť schopný podať výkon zodpovedajúci
požiadavkám SZVP.
1.6 Udržiavať svoj zdravotný stav na zodpovednej úrovni. V prípade vážnych zdravotných
problémov, ktoré dočasne alebo dlhodobo prekážajú podať optimálny výkon, okamžite
informovať TMK a materský klub.
1.7 Konať a vystupovať na verejnosti i v súkromnom živote tak, aby nepoškodzovali dobré
meno SZVP.
1.8 Na požiadanie TMK kvalifikovane poskytovať lektorskú činnosť, ktorá súvisí s pravidlami
vodného póla a odovzdávať skúsenosti získané svojou praxou.
2) Práva trénera
2.1 Žiadať VV – SZVP o súhlas na civilno - právne pokračovanie voči súkromnej osobe alebo inému
právnemu subjektu v prípade vykonaného fyzického násilia alebo ochrany osobnosti v súvislosti s
činnosťou vo funkcii trénera.
2.2 Byť informovaný o všetkých náležitostiach, ktoré súvisia s výkonom funkcie trénera a účasti na
súťažiach zúčastniť sa podujatí organizovanými SZVP v oblasti zvyšovania a udržiavania
odbornosti.
2.3 Byť honorovaný za výkon funkcie trénera. Nerešpektovanie štatútu trénera môže mať za
následok sankcie platné v SZVP až po okamžité zrušenie licencie trénera (viď. článok 18 –
odobratie licencie).
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Smernica je vypracovaná na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (ďalej MŠVV a Š) ako príslušného orgánu podľa § 4 písm. i( a § 11 ods. 2 a 3
úplného znenia zákona NR č 28/2009 Z. z. o telesnej kultúre a podľa § 46 a 47 zákona NZ ČSSR č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o potvrdení
akreditácie pre SZVP na odbornú spôsobilosť: Tréner vodného pól I. - III. kvalifikačného
stupňa.Číslo protokolu : 2011 – 15977/ 45901:2 – 10 z 11.11.2011

Licenčný poriadok - tréneri

1/8

Slovenský zväz vodného póla

1.

2.
3.
4.
5.

Článok 2
Všeobecné ustanovenia
Doklady odbornej spôsobilosti získané pred účinnosťou zákona 300/2008 sú platné
naďalej (3. trieda až DT ) a budú uznané podľa starého systému tried. Predlženie licencie
na základe vzdelania a potrebnej praxe je možné po absolvovaní doškolenia v súlade
s licenčným poriadkom schváleným SZVP.
SZVP môže opätovne školiť na základe rozhodnutia MŠVV a Š o udelení akreditácie na
odbornú spôsobilosť trénera vodného póla kvalifikačný stupeň I. až III.
SZVP vydáva povolenie (licenciu trénera…) na vykonávanie špecializovaných činností
športových odborníkov a zabezpečuje ich vzdelávanie a odbornú prípravu.
Podmienky udelenia licencie schvaľuje SZVP. Odborníci po uplynutí platnosti licencie
absolvujú doškolenie v rozsahu určeným SZVP.
V súlade s platnou legislatívou odborná spôsobilosť trénerov je rozdelená do 5.
Kvalifikačných stupňov vzdelávania
Článok 3
Základná informácia

1.

2.

3.

4.

1.
2.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 7 a § 12 ods.
6 zákona č.288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona
č.300/2008 Z.z. vydalo Vyhlášku MŠ SR z 27. októbra 2008 o akreditačnej komisii pre oblasť
telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky.
Jednotný vzdelávací systém tvorí päťstupňová kvalifikačná stupnica vzdelávania trénerov,
trojstupňová kvalifikačná stupnica vzdelávania rozhodcov, kvalifikačná stupnica rôznych stupňov
vzdelávania iných odborníkov a vzdelávanie iných odborníkov bez členenia na jednotlivé stupne.
Jednotný vzdelávací systém usporadúva jednotlivé články vzdelávacej sústavy v špecializovaných
činnostiach v oblasti telesnej kultúry tak, aby umožňovali postup z nižších kvalifikačných stupňov
vzdelávania na vyššie kvalifikačné stupne vzdelávania a prechod z jedného smeru vzdelávania na
iný smer vzdelávania.
Slovenský zväz vodného póla (ďalej SZVP) má oprávnenie pripravovať odborníkov v oblasti
plaveckých športov na základe akreditácie MŠ SR (viď článok 1 – úvodné ustanovenia).
Článok 4
Členenie kvalifikácií
SZVP v spolupráci s fakultami vysokých škôl s telovýchovným a športovým programom štúdia
pripravujú na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry odborníkov v kategóriách
tréner plaveckých športov - diplomová práca z oblasti vodného póla.
Kategóriu tréner tvoria:
. tréner I. kvalifikačného stupňa,
. tréner II. kvalifikačného stupňa,
. tréner III. kvalifikačného stupňa,
. tréner IV. kvalifikačného stupňa,
. tréner V. kvalifikačného stupňa.
Článok 5
Podmienky pre udelenie kvalifikačného stupňa v kategórii tréner podľa Vyhlášky č. 444/2008

Na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa uznáva odborná spôsobilosť:
a) v kategórii tréner I. kvalifikačného stupňa
absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení, aktívnym
športovcom po dosiahnutí výkonnostnej úrovne určenej národným športovým zväzom a po
absolvovaní záverečných skúšok akreditovaného programu,
absolventom športových tried stredných škôl, ktorí absolvujú vyučovací predmet športová
príprava v rámci vyučovacieho procesu a po absolvovaní záverečných skúšok akreditovaného
programu,
b) v kategórii tréner II. kvalifikačného stupňa
absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení, aktívnym
športovcom po dosiahnutí výkonnostnej úrovne určenej národným športovým zväzom a po
absolvovaní záverečných skúšok akreditovaného programu,
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absolventom stredných športových škôl, ktorí ukončia štúdium maturitou z predmetu športová
príprava a po absolvovaní záverečných skúšok akreditovaného programu,
absolventom príslušných fakúlt vysokých škôl s telovýchovným a športovým programom štúdia,
ktorí vykonali skúšku z príslušného športu,
c) v kategórii tréner III. kvalifikačného stupňa
absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení, absolventom
akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia na príslušnej vysokej škole, ktorí
absolvovali povinne voliteľný predmet z príslušnej športovej špecializácie v rozsahu potrebnom
na získanie kategórie trénera III. kvalifikačného stupňa,
d) v kategórii tréner IV. kvalifikačného stupňa
absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore šport, v študijnom
programe trénerstvo alebo medziodborových študijných programoch trénerstvo s inou
predmetovou špecializáciou – diplomová práca z vodného póla,
trénerom, ktorí získali najvyššiu trénerskú kvalifikáciu do 1. apríla 2002 a ktorí absolvujú
doškolenie príslušného národného športového zväzu,
e) v kategórii tréner V. kvalifikačného stupňa
absolventom akreditovaného magisterského štúdia v odbore šport, v študijnom programe
trénerstvo alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo s inou predmetovou
špecializáciou – diplomová práca z vodného póla.
-

1.
2.
3.

Článok 6
Podmienky pre získanie trénerskej licencie Slovenského zväzu vodného póla
Licenciu trénera vodného póla jednotlivých kvalifikačných stupňov prideľuje trénersko - metodická
komisia Slovenského zväzu vodného póla.
Dňom vydania potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu v SZVP sa rušia doterajšie
licencie a zavádzajú sa nové licencie trénera podľa Vyhlášky MŠ SR č.444/2008.
Podmienky pre získanie trénerskej licencie v jednotlivých kvalifikačných stupňoch sú nasledovné:
a) licencia trénera vodného póla I. kvalifikačného stupňa – licencia „E“
- ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a po dosiahnutí
veku 18 rokov, absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu SZVP,
- juniorským reprezentantom SR (mužov a žien) účastníkom ME, MS vo vodnom póle a po
absolvovaní záverečných skúšok akreditovaného vzdelávacieho programu SZVP,
b) licencia trénera vodného póla II. kvalifikačného stupňa – licencia „D“
- ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolventom
akreditovaného vzdelávacieho programu SZVP a najmenej dvojročná trénerská prax,
- reprezentant SR vo vodnom póle (mužov a žien) účastníkom ME, MS, OH a po
absolvovaní záverečných skúšok akreditovaného vzdelávacieho programu SZVP,
- absolventom športových škôl, ktorí absolvujú vyučovací predmet športová príprava,
ukončený maturitnou skúškou. Ďalšou podmienkou je absolvovanie záverečnej skúšky
akreditovaného vzdelávacieho programu SZVP,
- absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia na
príslušnej vysokej škole s telovýchovným a športovým programom štúdia, ktorí
absolvovali povinne voliteľný predmet vodné pólo v rozsahu potrebnom na získanie
kategórie trénera II. kvalifikačného stupňa a s minimálne dvojročnou trénerskou praxou,
- držiteľom bývalej trénerskej licencie 3. triedy („C“ licencie).
c) licencia trénera vodného póla III. kvalifikačného stupňa – licencia „C“
- ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolventom
akreditovaného vzdelávacieho programu SZVP a najmenej trojročná trénerská prax,
- absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia na príslušnej
vysokej škole s telovýchovným a športovým programom štúdia, ktorí absolvovali povinne
voliteľný predmet z vodného póla v rozsahu potrebnom na získanie kategórie trénera III.
kvalifikačného stupňa ukončený záverečnou prácou a minimálne trojročnou trénerskou
praxou,
- držiteľom bývalej trénerskej licencie 2. triedy („B“ licencie).
d) licencia trénera vodného póla IV. kvalifikačného stupňa – licencia „B“
- absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore šport, v študijnom
programe trénerstvo alebo medziodborových študijných programoch trénerstvo ktorý
vykonal štátnu záverečnú skúšku z teórii a didaktiky z teórii a didaktiky špecializácie –
vodné pólo s inou predmetovou špecializáciou, diplomová práca z vodného póla a
najmenej trojročná trénerská prax,
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trénerom, ktorí získali najvyššiu trénerskú kvalifikáciu do 1. apríla 2002 a (držitelia
bývalej trénerskej licencie „A“ získanej formou diaľkového štúdia trénera 1. triedy) a
absolvujú na SZVP doškolenie.
e) licencia trénera vodného póla V. kvalifikačného stupňa – licencia „A“
- absolventom akreditovaného magisterského štúdia v odbore šport, v študijnom programe
trénerstvo, ktorý vykonal štátnu záverečnú skúšku z teórii a didaktiky špecializácie – vodné
pólo alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo s inou predmetovou
špecializáciou, diplomová práca z vodného póla a najmenej dvojročná trénerská prax.
-

Článok 7
Učebný plán a časový plán vzdelávania v kategórii tréner
1. Minimálna hodinová dotácia študijného plánu pre naplnenie profilu absolventa v kategórii tréner v
jednotlivých kvalifikačných stupňoch je nasledovná:
tréner I. kvalifikačného stupňa: 50 hodín, z toho 17 hodín predmety v rámci všeobecného základu
a 33 hodín predmety v rámci špecializácie.
tréner II. kvalifikačného stupňa: 100 hodín, z toho 33 hodín predmety v rámci všeobecného
základu a 67 hodín predmety v rámci špecializácie.
tréner III. kvalifikačného stupňa: 150 hodín, z toho 55 hodín predmety v rámci všeobecného
základu a 95 hodín predmety v rámci špecializácie.
( Pozri Prílohu č. 1)
Článok 8
Záverečná skúška v kategórii tréner vodného póla
Po absolvovaní každého stupňa vzdelávania bude realizovaná skúška v písomnej a ústnej forme zo
všeobecnej časti a zo športovej špecializácie.
Súčasťou záverečnej skúšky je obhajoba záverečnej práce resp. vypracovanie seminárnej práce
v rozsahu zodpovedajúcom danému stupňu vzdelávania.
Vedúci školenia potvrdí protokol o vykonanej skúške. Protokol odovzdá na Sekretariát Slovenského
zväzu vodného póla.
Forma ukončenia
I. kvalifikačný stupeň
Všeobecná časť

Písomný test

Špeciálna časť

Písomný test resp. ústna skúška

Seminárna práca

Vypracovanie seminárnej práce

Prax

Nevyžaduje sa

II. kvalifikačný stupeň
Všeobecná časť

Písomný test

Špeciálna čast

Písomný test. Ústna skúška.

Seminárna práca

Obhajoba seminárnej práce

Prax

2 roky

III. kvalifikačný stupeň
Všeobecná časť

Písomný test

Špeciálna časť

Písomný test. Ústna skúška.

Záverečná práca

Obhajoba záverečnej práce

Prax

4 roky

Článok 9
Vydávanie licencií trénerom
SZVP vydáva licencie trénerom po splnení podmienok a to len svojim členom, ktorí dovŕšili 18 rok
fyzického veku v súlade s ustanoveniami článku 3. týchto smerníc.
Uchádzači o licenciu predložia
osvedčenie o absolvovaní
školenia trénera akreditovaného
vzdelávacieho zariadenie resp. o ukončení štúdia vysokej školy, ktorá pripravuje odborníkov na výkon
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trénerskej činnosti so zameraním na vodné pólo (Osvedčenie o štátnych záverečných skúškach
v súlade s článkom 6. tohto licenčného poriadku a potvrdenie o praxi potvrdenej oddielom (klubom)
kde vykonáva mimo súťažnú prax).
Poznámka : Licencie vydané pred účinnosťou tejto smernice zostávajú v platnosti do konca
súťažného ročníka 2008/2009. Po tomto termíne môžu byť vydané nové licencie po vykonaní
doškolenia na úrovni SZVP a potvrdenia o vykonanej praxi rozhodcu alebo pomocného rozhodcu
v súťažiach SZVP potvrdené príslušným klubom – oddielom vodného póla a prekontrolované na
matrike, TMK alebo ŠTK SZVP.
Licenčný preukaz vydáva SZVP -matrika po splnení požadovaných podmienok a odporučenia TMK
SZVP na obdobie 4.rokov.
Článok 10
Platnosť licencie
1. Licencia sa potvrdzuje každoročne v licenčnom preukaze. Povinnosťou trénera je požiadať
o vyznačenie platnosti licencie každoročne , najneskôr jeden mesiac pred zahájením súťažného
ročníka. Predchádzajúcu prax v licenčnom preukaze vyznačí matričná komisia a po uhradení
poplatku potvrdí sekretariát SZVP – matrika . Platnosť je podmienená zvyšovaním odbornosti
držiteľa licencie. Formu zvyšovania odbornosti ( spravidla odborný seminár alebo doškolenie).
2. TMK SZVP zabezpečí každoročne licenčné semináre. Ich obsahom bude problematika :
- zvyšovanie odbornosti trénerov, (metodické usmernenie, výmena skúseností, rozbor stretnutí
svetovej alebo európskej úrovne, zdokonaľovanie a zjednocovanie výkladu pravidiel, iných
predpisov a smerníc vodného póla,
- výklad predpisov, noriem, zákonov a iných ustanovení, ktoré súvisia s pôsobením trénerov v
súťažiach, práca s reprezentačnými výbermi SZVP, koncepčné zameranie prípravy v súlade
s účasťou na medzinárodných podujatiach v rámci 4 ročného olympijského cyklu,
- prednášky z problematiky, ktorá sleduje dosiahnutie vyššej kvality trénerskej práce.
Obsah a rozsah seminárov určí TMK SZVP s prihliadnutím na aktuálne potreby zväzu.
3. Po uplynutí štyroch rokov bude vydaná nová licencia. Podmienkou na vydanie novej licencie je
splnenie nasledovných kritérií :
- neprerušená aktívna činnosť trénera a asistenta trénera počas dvoch rokov (vrátane prípravky
v kluboch),
- zvyšovanie odbornosti ,
V prípade, že tréner nepôsobí z rôznych dôvodov aktívne dva roky, je povinný požiadať o
obnovenie licencie SZVP. Podmienkou pre opätovné vydanie licencie je vykonanie licenčnej skúšky
súlade s požadovaným obsahom na príslušnú odbornosť v jednotlivých stupňoch prípravy. Licenciu
môže odobrať alebo zrušiť Výkonný výbor SZVP ( ďalej VV SZVP) v závažných prípadoch porušenia
štatútu trénera SZVP.
Článok 11
Žiadosť o udelenie licencie trénera
Žiadosti o udelenie licencie trénera predkladajú žiadatelia TMK SZVP, Junácka 6, 832 80 Bratislava
na predpísaných tlačivách. Vzory tlačív budú rozoslané oddielom - klubom vodného póla alebo
žiadateľom na požiadanie.
Článok 12
Licenčné skúšobné komisie
Žiadatelia o obnovenie licencie (ktorí nevykonávali funkciu trénera aktívne dva roky) skladajú skúšky
pred licenčnou komisiou menovanou VV SZVP na základe návrhu trénersko - metodickej komisie
SZVP. Vedúceho skúšobnej komisie menuje VV SZVP. Vedúci skúšobnej komisie potvrdí protokol o
vykonanej skúške. Protokol odovzdá na sekretariát SZVP. Sekretariát SZVP vydá licenciu trénera.
Článok 13
Licenčné skúšky
Písomná skúška formou testu ( 30 otázok v kompetencii skúšobnej komisie). Ústna skúška z odbornej
problematiky (zameraná k predchádzajúcemu výkonu činnosti trénera uchádzača o licenciu.(Viď
článok 3 ods. 5.a článok 12.týchto smerníc).
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Článok 14
Opakované vydanie licencie
Licencia trénera sa udeľuje na dobu dvoch rokov. Po uplynutí dvoch rokov musí tréner požiadať
o predĺženie licencie. Podmienkou vydania novej licencie je absolvovanie odbornej prípravy počas
platnosti licencie ( viď. článok 8. a článok 12.týchto smerníc týchto smerníc).
Pri požiadaní o vydanie licencie na ďalšie obdobie je tréner povinný predložiť potvrdenie o praxi
trénera za uplynulé obdobie, potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy a vydaný licenčný preukaz
na výkon funkcie trénera.
Článok 15
Licenčný komisár
Je oprávnený vykonávať licenčné skúšky trénerov a skúšky na predĺženie platnosti licencie. Je
povinný sa neustále vzdelávať.
Licenčných komisárov menuje na návrh TMK SZVP, VV-SZVP). Navrhovateľ a VV SZVP prihliada
pri výbere a menovaní na odbornú spôsobilosť navrhovaných na funkciu licenčného komisára, ich
praktické skúsenosti a občiansku bezúhonnosť. Menovanie je ohraničené na dobu dvoch rokov a
môže byť opätovne obnovené. Licenční komisári sú zároveň aj členmi skúšobnej komisie menovanej
VV SZVP.

1.

2.

Článok 16
Odborná príprava na predĺženie licencie trénera
TMK SZVP v spolupráci so sekretariátom SZVP zabezpečí každoročne odbornú prípravu
(licenčné semináre alebo doškolenie). Ich obsahom bude problematika obsahu práce trénera
v súlade s článkom 10 bodu 2 týchto smerníc.
Účelom je oboznámiť trénerov s novými poznatkami, ktoré sú predpokladom na zvýšenie
odbornosti, vedomostí so zákonov, noriem a predpisov.
Evidenciu záujemcov, o účasť na odbornej príprave , vykonáva sekretariát SZVP na základe
vyplnenej prihlášky. Prihlášku si možno vyžiadať na sekretariáte SZVP, Junácka 6, 832 80
Bratislava, číslo telefónu 02 - 44250661 (aj FAX) alebo 44453112 - fax. Email: szvp@netax.sk

Článok 17
Evidencia trénerov
Tréneri, ktorým bola udelená alebo obnovená licencia sú evidovaní na sekretariáte SZVP.
Článok 18
Odobratie licencie
Na návrh TMK SZVP môže VV SZVP dočasne alebo natrvalo odobrať licenciu trénerovi, v týchto
prípadoch :
a) ak koná proti stanovám, smerniciam, predpisom SZVP a zákonom SR,
b) ak svojím správaním ohrozuje výchovu mládeže,
c) ak zneužíva svojho postavenia trénera,
d) ak nevykonáva trénerskú činnosť po dobu dvoch rokov,
e) ak sa nezúčastní požadovaných seminárov alebo doškolení organizovaných pre trénerov.

1

Článok 19
Záverečné ustanovenie
Licenčný poriadok bol prerokovaný a schválený na rokovaní VV SZVP dňa 23.júna 2012 s
platnosťou od 24.júna 2012. Uvedeným dňom končí platnosť Licenčného poriadku z r 2009.
Vo Vrútkach dňa 23.júna 2012

JUDr. Juraj Kula
prezident SZVP

Počet príloh: 1
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Príloha č. 1
Obsahová časť vzdelávania trénerov vodného póla
1. Tréner I. kvalifikačného stupňa: 50 hodín
17 hodín predmety v rámci všeobecného základu
Predmet
Hodinová dotácia
Anatómia
2
Fyziológia
Fyziológia telesných cvičení
Biomechanika

2
2

Diagnostika trénovanosti
Regenerácia
Základy prvej pomoci
Psychológia športu

1
1
1

Výživa v športe
Pedagogika
Teória a didaktika športu

2

1
1
1
3

2. Tréner II. kvalifikačného stupňa: 100 hodín
17 hodín predmety v rámci všeobecného základu
Predmet
Hodinová dotácia
Anatómia
3
Biochémia
1
Fyziológia
3
Fyziológia telesných cvičení
Biomechanika

3

Diagnostika trénovanosti II.
Hygiena
Regenerácia
Základy prvej pomoci
Psychológia športu

2
1
1
1

Výživa v športe
Pedagogika
Sociológia športu

1
2

Etika športu
Šport a právo
Teória a didaktika športu
Antropomotorika
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4

1
1
1
4
2

33 hodín v rámci špecializácie
Predmet
Vývoj a charakteristika
vodného póla
Organizácia vodného póla
Pravidlá vodného póla
Smernice a športovotechnické dokumenty
Športový tréning
Plávanie
Ostatné pohyby hráča
Plánovanie tréningového
procesu
Výstroj hráčov a ihrisko
Vekové osobitosti šport.
prípravy vo vodnom póle
Základy tréningu vo vodnom
póle
Metodika a organizácia
plaveckého nácviku vo VP
Praktický nácvik
Technika plaveckých
spôsobov vo vodnom póle
Kondičná príprava

33 hodín v rámci špecializácie
Predmet
Organizácia vodného póla
Pravidlá vodného póla
Smernice a športovotechnické dokumenty
Športový tréning
Plávanie
Ostatné pohyby hráča
Útočná činnosť
Obranná činnosť
Hra brankára
Plánovanie tréningového
procesu
Základné systémy hry
Kontrolné prvky tréningu
Vekové osobitosti šport.
prípravy vo vodnom póle
Základy tréningu vo vodnom
póle
Metodika a organizácia
plaveckého nácviku vo VP
Praktický nácvik
Technika plaveckých
spôsobov vo vodnom póle
Vedenie družstva
v zápase(príprava trénera)
Herné činnosti jednotlivca
Prax
Rozvoj špec. pohybových
schopností vo VP
Herné systémy a herné
kombinácie
Obranná činnosť družstva
Tréning brankára
Tel. príprava z pohľadu
osobitostí vek.kategórie
Kondičná príprava
Výber a športová príprava
mládeže
Záverečné skúšky a obhaj.
seminárnej práce

Hodinová dotácia
1
1
5
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3
1
5

Hodinová dotácia
1
4
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2
3
1
2
3
2
8
1
2
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3. Tréner III. kvalifikačného stupňa: 150 hodín
55 hodín predmety v rámci všeobecného základu
Predmet
Hodinová dotácia
Funkčná anatómia
4
Biochémia
2
Fyziológia človeka
4
Fyziológia telesných cvičení
Biomechanika

4

Antropomotorika
Diagnostika trénovanosti
Hygiena
Regenerácia v športe
Základy prvej pomoci

4
4
1
2

Dejiny športu a organizácia športu
Psychológia športu
Výživa v športe

2
4

Pedagogika
Sociológia športu
Etika športu
Šport a právo
Teória a didaktika športu
Vedy o športe a základy vedeckej
práce
Športový manažment
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4

2

2
2
2
1
1
6
2
2

95 hodín v rámci špecializácie
Predmet
Organizácia vodného póla
Pravidlá vodného póla
Smernice a športovotechnické dokumenty
Športový tréning
Plávanie
Ostatné pohyby hráča
Útočná činnosť
Obranná činnosť
Hra brankára
Plánovanie tréningového
procesu
Základné systémy hry
Kontrolné prvky tréningu
Vekové osobitosti šport.
prípravy vo vodnom póle
Metodika a organizácia
plaveckého nácviku vo VP
Praktický nácvik
Technika plaveckých
spôsobov vo vodnom póle
Vedenie družstva
v zápase(príprava trénera)
Herné činnosti jednotlivca
Prax
Rozvoj špec. pohybových
schopností vo VP
Herné systémy a herné
kombinácie
Prax
Obranná činnosť družstva
Tréning brankára
Tel. príprava z pohľadu
osobitostí vek.kategórie
Kondičná príprava
Výber a športová príprava
mládeže
Zadanie záverečných prác,
konzultácie
Záverečné skúšky a obhaj.
seminárnej práce

Hodinová dotácia
1
4
2
4
3
2
2
4
4
3
3
3
2
2
3
3
3
5
4
3
5
3
3
3
4
10
2
2
3
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