
 

 

 

Slovenský zväz judo, ŠH Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava 

 

Smernica SZJ pre vzdelávanie trénerov 

 

I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1 Predmet smernice 

Smernica Slovenského zväzu judo (SZJ) pre vzdelávanie trénerov je predpis SZJ, v 

ktorom sú zadefinované kategórie, kvalifikačné stupne a vzdelávacie štandardy (profil 

absolventa, podmienky prijatia, časový rozsah a obsah vzdelávania, spôsob záverečnej skúšky 

a podmienky získania dokladu o úspešnom ukončení vzdelávania, kvalifikácia trénerov, 

lektorov, organizačné zabezpečenie vzdelávania a zásady pre certifikáciu) pre vzdelávanie 

odborníkov v džude. 

 

1.2 Vzdelávacie zariadenia 

Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera džuda 

poskytuje: 

a) Vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvé 

stupňa, alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport trénerstvo džudo alebo 

učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov,  

b) Stredná športová škola,  

c) Slovenský zväz judo (ďalej skr. SZJ) výhradne v spolupráci s fakultou vysokej školy, 

ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa, alebo druhého stupňa v študijnom 

odbore šport trénerstvo džudo.  

 

1. 3 Odborná spôsobilosť 

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner džuda I. kvalifikačného stupňa 

a II. kvalifikačného stupňa sa nadobúda: 

a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej 

športovej školy a následne absolvovaním špeciálnej časti školenia trénera džuda I. 

alebo II. kvalifikačného stupňa, 

b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej 

organizácie (kontinentálna únia juda, alebo Svetová federácia juda), ktorej je SZJ 

členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz výhradne v spolupráci 

s fakultou podľa § 83, odseku 3 písm. a), prvého bodu, zákona č. 440/2015, 



c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej SZJ alebo regionálnymi zväzmi; túto 

odbornú prípravu poskytuje SZJ alebo regionálne zväzy v spolupráci s fakultou podľa  

§ 83 odseku 3, písm. a) prvého bodu alebo 

d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa § 83, odseku 3, písm. a), 

prvého bodu, zákona č. 440/2015.   

 

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner džuda III. kvalifikačného 

stupňa sa nadobúda: 

a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej 

športovej školy a následne absolvovaním špeciálnej časti školenia trénera džuda III. 

kvalifikačného stupňa, za predpokladu, že osoba je držiteľom kvalifikácie tréner džuda 

II. kvalifikačného stupňa, 

b) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania 

druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 

predmetov, ak v rámci štúdia príslušného študijného programu fyzická osoba úspešne 

vykonala štátnu skúšku alebo skúšku za príslušné obdobie štúdia (v rozsahu minimálne 

4 semestre), ktorá sa vzťahuje na špecializáciu džudo, 

c) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej 

organizácie (Kontinentálnej únie judo alebo Svetovej federácie judo), ktorej je SZJ 

členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s 

fakultou podľa § 83, odseku 3, písm. a) prvého bodu, zákona č. 440/2015, 

d) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej SZJ; túto odbornú prípravu poskytuje 

národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa § 83, odseku 3, písm. a) prvého 

bodu, zákona č. 440/2015.   

e) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa § 83, odseku 3, písm. a) 

prvého bodu, zákona č. 440/2015, v rámci ďalšieho vzdelávania. 

  

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner džudo IV. kvalifikačného 

stupňa sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore 

šport trénerstvo džudo, kde úspešný absolvent vykonal štátnu záverečnú skúšku zo 

špecializácie džudo a obhájil záverečnú prácu s tematickým zameraním na džudo.  

 

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner džudo V. kvalifikačného stupňa 

sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport 

trénerstvo džudo, kde úspešný absolvent vykonal štátnu záverečnú skúšku zo špecializácie 

džudo a obhájil diplomovú prácu s tematickým zameraním na džudo. 

 

1.4 Kvalifikácia lektorov 

Lektor pre špecializáciu I. až V. stupňa musí mať platnú minimálne o jeden stupeň 
vyššiu kvalifikáciu ako účastník školenia. 

 

1.5 Kvalifikačný stupeň 

Predstavuje získaný stupeň odbornej kvalifikácie. Najnižší stupeň vzdelania je tréner 

džuda I. kvalifikačného stupňa a najvyšší stupeň je tréner džuda V. kvalifikačného stupňa. 

Získaná kvalifikácia príslušného stupňa je doživotná – časovo neobmedzená. Platnosť 



príslušného kvalifikačného stupňa potvrdzuje Trénersko-metodická komisia (ďalej skr. TMK) 

SZJ licenciou, ktorá je jednotne časovo obmedzená u všetkých stupňov.  

 

1.6 Školenie 

Je základná forma vzdelávania trénerov džuda. Po absolvovaní všeobecnej a špeciálnej 

časti školenia a po úspešnom vykonaní skúšok, získa účastník školenia príslušný kvalifikačný 

stupeň trénera džudo. Pri všetkých školeniach trénerov organizovaných SZJ na jednotlivé 

kvalifikačné stupne je akceptovaná ospravedlnená 20 % neúčasť. 

 

1.7 Seminár 

Je forma ďalšieho vzdelávania kvalifikovaných športových odborníkov džuda. 

Semináre pre trénerov sú zamerané na ďalšie rozširovanie a prehlbovanie odborných 

poznatkov z oblasti teórie a praxe džuda. Semináre pre trénerov slúžia na predlžovanie 

platnosti licencie trénera džuda príslušného kvalifikačného stupňa o 3 roky.  

 

1.8 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera džuda sa vydáva 

osvedčenie, ktoré obsahuje: 

a) názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o vysokú školu, uvádza sa aj 

názov fakulty, 

b) údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, priezvisko, 

akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, 

vedecká hodnosť a dátum narodenia, 

c) číslo osvedčenia, resp. licencie, 

d) označenie kvalifikačného stupňa, 

e) označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť, 

f) dátum a miesto vydania osvedčenia, 

g) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie 

vydala, alebo ním poverenej osoby, 

h) pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala. 

 

1.9 Poslanie trénersko-metodickej komisie SZJ 

Trénersko-metodická komisia Slovenského zväzu judo zabezpečuje primárne: 

vzdelávanie trénerských kádrov organizovaním školení pre záujemcov o trénerské vzdelanie 

v džude, rozširuje vzdelania trénerov džuda organizovaním teoretických a praktických 

seminárov, zabezpečuje vydávanie vzdelávacích a metodických materiálov, knižných 

publikácií, video-záznamov, a to všetko v súlade s najnovšími poznatkami vedy a výskumu 

v oblasti športu, úpolov a džuda.  

  



II. 

PODMIENKY SZJ ZÍSKANIA PRÍSLUŠNÉHO KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA 

TRÉNERA DŽUDA 

 

2.1 Tréner džuda I. kvalifikačného stupňa 

 

Profil trénera džuda – I. stupeň 
Graduovaný na stupni základného vzdelania. Získava najnižšiu trénerskú kvalifikáciu. 

Absolvent I. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v džude, ktorý má dostatočné 

množstvo poznatkov, praktických skúseností a zručností, ktoré mu umožňujú viesť športovú 

prípravu na úrovni rekreačného džuda so záujemcami všetkých vekových kategórií. 

 

2.1.1 Podmienky SZJ pre účasť na školení trénera džudo I. kvalifikačného stupňa: 

a) ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, 

b) vek min. 18 rokov, 

c) stupeň technickej vyspelosti 2. kyu, 

d) členstvo v SZJ (s platnou licenčnou známkou), 

e) o prípadných výnimkách pri požiadavke na vzdelanie rozhoduje TMK SZJ.  

 

2.1.2 Spôsoby získania kvalifikácie tréner džudo I. kvalifikačného stupňa: 

a) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa 

organizovaného SZJ, regionálnym zväzom judo alebo fakultou vysokej školy.  

b) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej 

športovej školy a následne absolvovaním špeciálnej časti školenia trénerov I. 

kvalifikačného stupňa, 

c) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa 

organizovaného Kontinentálnou úniou juda alebo Svetovou federáciou džuda. 

d) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov džuda I. kvalifikačného stupňa 

v zahraničí a túto skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením.   

 

2.1.3 Rozsah vzdelávania je minimálne 50 hodín (príloha č. 1 Informačné listy 

k vzdelávaniu trénerov džudo I. stupňa). 

 

2.1.4 Licenciu trénera džuda I. kvalifikačného stupňa udeľuje a priznáva po splnení 

vyššie uvedených podmienok TMK SZJ alebo ním poverený regionálny zväz judo. 

 

2.2 Tréner džuda II. kvalifikačného stupňa 

 

Profil trénera džuda – II. stupeň 

Získal úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava II. 

trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v džude v rámci krajín EÚ. 

Absolvent II. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v džude, ktorý má 

zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú 



viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže do 15 rokov a športu pre 

všetkých vo všetkých vekových kategóriách. 

 

2.2.1 Podmienky SZJ pre účasť na školení a získanie licencie trénera džudo II. 

kvalifikačného stupňa: 

a) ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, 

b) tréner I. kvalifikačného stupňa, 

c) stupeň technickej vyspelosti 1. Kyu, 

d) trénerská prax v džude s trvaním minimálne 1 rok, 

e) členstvo v SZJ (s platnou licenčnou známkou), 

f) o prípadných výnimkách pri požiadavke na vzdelanie rozhoduje TMK SZJ. 

 

2.2.2 Spôsoby získania kvalifikácie tréner džudo II. kvalifikačného stupňa: 

a) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa 

organizovaného SZJ, regionálnym zväzom judo alebo fakultou vysokej školy, 

e) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej 

športovej školy, za predpokladu, že je držiteľom osvedčenia trénera džuda I. 

kvalifikačného stupňa a následne úspešne absolvoval  špeciálnu časť školenia trénerov 

II. kvalifikačného stupňa, 

b) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa 

organizovaného Kontinentálnou úniou juda alebo Svetovou federáciou džuda, 

c) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov džuda II. kvalifikačného stupňa 

v zahraničí a túto skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením.   

d) do 30.11.2008 bol držiteľom kvalifikácie „tréner III. triedy“. 

 

2.2.3 Rozsah vzdelávania je minimálne 100 hodín (príloha  č. 1 Informačné listy 

k vzdelávaniu trénerov džudo II. stupňa). 

 

2.2.4 Licenciu trénera džudo II. kvalifikačného stupňa udeľuje a priznáva po splnení 

vyššie uvedených podmienok TMK SZJ alebo ním poverený regionálny zväz judo. 

 

2.3 Tréner džuda III. kvalifikačného stupňa 

 

Profil trénera džuda – III. stupeň 

Získal úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava tretiu 

najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín 

EÚ. Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v džude, ktorý má zodpovedajúce 

teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú 

prípravu v džude na úrovni vrcholového športu mládeže do 18 rokov a výkonnostného 

športu dospelých. 

 

2.3.1 Podmienky SZJ pre účasť na školení trénera džudo III. kvalifikačného stupňa: 

a) ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie 

b) tréner II. kvalifikačného stupňa, 

c) stupeň technickej vyspelosti I. DAN 



d) trénerská prax v džude minimálne 2 roky, 

e) členstvo v SZJ (s platnou licenčnou známkou), 

f) o prípadných výnimkách pri požiadavke na vzdelanie rozhoduje  TMK SZJ. 
 

2.3.2 Spôsoby získania kvalifikácie tréner džudo III. kvalifikačného stupňa: 

a) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov džuda III. kvalifikačného stupňa 

organizovaného SZJ alebo fakultou vysokej školy a vykonal skúšku a obhajobu 

záverečnej práce. 

b) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania 

druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 

predmetov, ak v rámci štúdia príslušného študijného programu fyzická osoba úspešne 

vykonala štátnu skúšku alebo skúšku za príslušné obdobie štúdia (minimálne 

v rozsahu 4 semestre), ktorá sa vzťahuje na džudo, 

c) do 30.11.2008 bol držiteľom kvalifikácie tréner II. triedy. 

d) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov III. kvalifikačného stupňa 

organizovaného Kontinentálnou úniou džuda alebo Svetovou federáciou džuda a túto 

skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením.  

e) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov džuda III. kvalifikačného stupňa 

v zahraničí a túto skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením. 

 

2.3.3 Rozsah vzdelávania je minimálne 150 hodín (príloha č. 1 Informačné listy k 

vzdelávaniu trénerov džudo III. kvalifikačného stupňa). 

 

2.3.4 Licenciu trénera džuda III. kvalifikačného stupňa udeľuje a priznáva po splnení 

vyššie uvedených podmienok TMK SZJ. 

 

2.4 Tréner džuda IV. kvalifikačného stupňa 

 

Profil trénera džuda – IV. stupeň 

Získal vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore šport džudo. Získava 

štvrtú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci 

krajín EÚ. Absolvent IV. stupňa je špecializovaný odborník v džude, ktorý má zodpovedajúce 

teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú 

prípravu v džude na úrovni vrcholového športu do 21 rokov a výkonnostného športu 

dospelých. 

 

2.4.1 Podmienky SZJ pre získanie licencie trénera džuda IV. kvalifikačného stupňa: 

a) úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia štátnou skúškou a obhajobou záverečnej práce  

na vysokej škole so zameraním na odbor šport trénerstvo džuda 

b) stupeň technickej vyspelosti II. DAN, 

c) trénerská prax v džude 3 roky, 

d) členstvo v SZJ (s platnou licenčnou známkou). 

 

2.4.2 Spôsoby získania kvalifikácie tréner džudo IV. kvalifikačného stupňa: 

a) absolvent akreditovaného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore šport, v študijnom 

programe trénerstvo džudo, alebo v medziodborovom študijnom programe trénerstvo 

džudo s inou predmetovou špecializáciou, 



b) tréneri, ktorí sú držiteľmi kvalifikácie „trénera I. triedy“ do 1. apríla 2002, 

c) tréneri, ktorí do 30.11.2008 boli držiteľmi kvalifikácie tréner I. triedy, získanej 

v diaľkovom štúdiu trénerov na vysokej škole, umožňujúcej diaľkové štúdium 

trénerov v odbore trénerstvo džudo, 

d) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov IV. kvalifikačného stupňa 

organizovaného Kontinentálnou úniou džuda alebo Svetovou federáciou džuda a túto 

skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením, 

e) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov džuda IV. kvalifikačného stupňa 

v zahraničí a túto skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením (diplomom 

z príslušnej vysokej školy). 

 

2.4.3 Licenciu trénera džudo IV. kvalifikačného stupňa udeľuje a priznáva po splnení 

vyššie uvedených podmienok TMK SZJ. 

 

2.5 Tréner džudo V. kvalifikačného stupňa 

 

Profil trénera džuda – V. stupeň 

Získal vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore šport džudo. Získava  

najvyššiu možnú trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci 

krajín EÚ. Absolvent V. stupňa je špecializovaný odborník v džude, ktorý má zodpovedajúce 

teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú 

prípravu v džude na úrovni vrcholového športu vo všetkých vekových a výkonnostných 

stupňoch.  

 

2.5.1 Podmienky SZJ pre získanie licencie trénera džuda V. kvalifikačného stupňa: 

a) úspešné ukončenie magisterského štúdia štátnou záverečnou skúškou a obhajobou 

diplomovej práce na vysokej škole so zameraním na odbor šport trénerstvo džuda,  

b) stupeň technickej vyspelosti III. DAN, 

c) trénerská prax: 5 rokov, 

d) členstvo v SZJ (s platnou licenčnou známkou). 

 

2.5.2 Spôsoby získania kvalifikácie tréner džudo V. kvalifikačného stupňa: 

a) absolvent akreditovaného magisterského štúdia v odbore šport, v študijnom programe 

trénerstvo džudo, alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo džudo s 

inou predmetovou špecializáciou, 

b) do 30. 11. 2008 bol držiteľom kvalifikácie diplomovaný tréner, 

c) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov V. kvalifikačného stupňa 

organizovaného Kontinentálnou úniou juda alebo Svetovou federáciou džuda a túto 

skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením, 

d) uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov džuda V. kvalifikačného stupňa 

v zahraničí a túto skutočnosť môže dokladovať platným osvedčením (diplomom 

z príslušnej vysokej školy). 

 

2.5.3 Licenciu trénera džuda V. kvalifikačného stupňa udeľuje a priznáva po splnení 

vyššie uvedených podmienok TMK SZJ. 

 



III. 

UZNÁVANIE KVALIFIKÁCIÍ TRÉNERA DŽUDA ZÍSKANÝCH V 

ZAHRANIČNÝCH VZDELÁVACÍCH ZARIADENIACH 

 

3.1 Na základe predložených dokladov o získaní kvalifikácie trénera v zahraničných 

vzdelávacích zariadeniach posúdi žiadosť TMK SZJ. 

 

IV. 

EVIDENČNÉ ČÍSLA TRÉNEROV DŽUDA 

 

4.1 Evidenčné čísla trénerov prideľuje TMK SZJ alebo ním poverený orgán (regionálne 

TMK). 

 

5.2 Evidenčné číslo trénera príslušného kvalifikačného stupňa má tvar: T A/BB/CCC, 

kde: 

„T“ - písmeno vyjadruje, že ide o trénera, 

„A“ - získaný kvalifikačný stupeň (rímske číslice I. až V.), 

„BB“ - posledné dvojčíslo kalendárneho roka, v ktorom bola odborná spôsobilosť príslušného 

kvalifikačného stupňa získaná (15, 16, 17, 18 atď.), 

„CCC“ - poradové číslo v danom roku,. 

Príklad použitia: T III/16/012 – tréner III. kvalifikačného stupňa získaného v roku 2016 ako 

dvanásty v poradí. 

V. 

LICENCIA TRÉNERA SZJ 

5.1 Licenciu trénera SZJ uchádzač získava po splnení všetkých podmienok SZJ pre 

príslušný kvalifikačný stupeň a získaní kvalifikácie trénera. 

5.2 Registráciu licencií trénerov džuda vykonáva sekretariát SZJ po predložení 

potrebnej dokumentácie od TMK SZJ, alebo TMK príslušného regionálneho zväzu.  

 

5.3 Licenciu trénera SZJ priznáva, udeľuje a predlžuje TMK SZJ. 

 

5.4 Platnosť licencie trénera džuda v SZJ je časovo obmedzená. Licencia pre: 

a) trénera džuda I. kvalifikačného stupňa má platnosť 3 roky, 

b) trénera džudo II. kvalifikačného stupňa má platnosť 3 roky, 

c) trénera džudo III. kvalifikačného stupňa má platnosť 3 roky, 

d) trénera džudo IV. kvalifikačného stupňa má platnosť 3 roky, 

e) trénera džudo V. kvalifikačného stupňa má platnosť 3 roky. 

  



5.5 Podmienky pre predĺženie resp. obnovenie licencie trénera SZJ: 

a) absolvovanie seminára trénerov džuda pre príslušný alebo vyšší kvalifikačný stupeň 

organizovaného SZJ alebo regionálnymi zväzmi judo za predpokladu, že menovaný je 

vo svojej činnosti aktívny, 

b) absolvovanie seminára v zahraničí (po predložení dokladov o jeho absolvovaní na 

sekretariát SZJ) za predpokladu, že menovaný je vo svojej činnosti aktívny, 

c) pravidelná lektorská činnosť pri organizovaní seminárov a školení pre trénerov džuda 

na území SR, resp. v zahraničí (minimálne 1 x ročne), 

d) sústavná pedagogická činnosť lektora na vysokej škole so zameraním na výučbu 

džuda. 

 

5.6. Za aktívnu činnosť trénera džuda sa považuje plnenie základných povinností 

vyplývajúcich z podstaty jeho kvalifikácie, prípadne lektorská činnosť.  

 

5.7. Za aktívnu činnosť sa považuje aj obdobie, počas ktorého si menovaný zvyšuje 

kvalifikáciu štúdiom na VŠ telovýchovného zamerania. 

 

VI. 

DOKUMENTÁCIA VZDELÁVACEJ ČINNOSTI SZJ 

 

6.1 Zo seminára a školenia trénerov džuda organizovaného SZJ musí byť na sekretariát 

SZJ doručená dokumentácia o vzdelávacej činnosti. 

 

6.2 Dokumentácia musí obsahovať minimálne tieto údaje: 

a) názov organizátora vzdelávacej aktivity (SZJ alebo RZJ), 

b)  druh vzdelávania (školenie trénerov I., II., III., IV. alebo V. kvalifikačného stupňa, 

seminár), 

c) dátum začatia a ukončenia vzdelávacej aktivity, mená a kvalifikácia lektorov, 

d) témy rozdelené podľa učebnej osnovy s uvedením počtu hodín a mena lektora, 

e) záznamy o dennej účasti účastníka vzdelávania vrátane jeho podpisu (prezenčné 

listiny). 

6.3 Pri školení sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky podľa prílohy 2 „Protokol o 

vykonaní skúšky“. 

 

VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

7.1 O prípadoch, ktoré táto smernica priamo nerieši, rozhoduje trénersko-metodická 

komisia SZJ. Výklad tejto smernice vykonáva trénersko-metodická SZJ. 

 

7.2 Tento predpis ruší smernicu SZJ s názvom „Smernica pre vzdelávanie trénerov“, 

ktorá bola schválená P SZJ dňa 01. 01. 2010. 

 

8.3 Táto smernica bola schválená VV SZJ dňa 25.9.2016 



 

Táto smernica nadobúda účinnosť 01. 10. 2016 

 

Vypracoval: 

Miloš Štefanovský – člen TMK SZJ 

Matúš Konársky – predseda TMK SZJ 

 

Dátum: 28. 08. 2016  



PRÍLOHA Č. 1 

 
Tréner I. kvalifikačného stupňa 

Profil trénera džuda – I. stupeň 
     Graduovaný na stupni základného vzdelania. Získava najnižšiu trénerskú kvalifikáciu. Absolvent I. 
kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v džude, ktorý má dostatočné množstvo poznatkov, 
praktických skúseností a zručností, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni 
rekreačného džuda so záujemcami všetkých vekových kategórií. 
 
Dĺžka trvania školenia: minimálne 50 hodín 
- 18 hod. všeobecná časť 
- 32 hod. špecializácia džudo 
 
Skúška: 
- vypracovanie seminárnej práce 
- záverečná skúška zo všeobecnej časti 
- záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická) 

 

UČEBNÉ PLÁNY  

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ZÍSKANIE KVALIFIKÁCIE TRÉNERA I. STUPŇA – 

všeobecná časť 
 Predmet Témy Hod 

1. Anatómia Základná stavba a funkcia vybraných kostí a kĺbov.  2 

2. Fyziológia človeka Autonómny nervový systém, motorický nervový systém; 

Srdcovocievny a dýchací systém. 
2 

3. Fyziológia telesných cvičení Adaptačné a reaktívne zmeny srdcovo-cievneho a 

dýchacieho systému na telesné zaťaženie. 

2 

4. Biomechanika Charakteristika biomechaniky a jej význam. 2 

5. Diagnostika trénovanosti Základy merania, všeobecná a špeciálna trénovanosť, 

motorické a funkčné testy; Diagnostika intenzity 

zaťaženia;  

1 

6. Regenerácia Pojem a význam regenerácie; Únava; Pedagogické a 

psychologické prostriedky; Masáž v regenerácii. 

1 

7. Základy prvej pomoci Príčiny úrazov na športoviskách; základné pravidlá 

úrazovej zábrany; Druhy rán a ich ošetrenie. 

1 

8. Psychológia športu Charakteristika psychológie športu; Ciele, úlohy 

a miesto psychológie športu v športovej činnosti. 

1 

9. Výživa v športe Základy výživy a pitného režimu. 1 



10. Pedagogika Ciele, úlohy, zložky výchovy, pedagogické zásady 

a metódy. 

1 

11. Teória a didaktika športu Ciele a úlohy športového tréninku; Trénovanosť; 

Princípy, zložky športového tréningu, základy 

plánovania, osobitosti športovej prípravy mládeže. 

3 

12. Skúška Písomný test 1 

 Spolu  18 

 

UČEBNÉ PLÁNY  

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ZÍSKANIE KVALIFIKÁCIE TRÉNERA I. STUPŇA – 

špeciálna časť džudo 
 Predmet Témy Hod 

1. Úvod do špeciálnej časti 

školenia 

Oboznámenie sa s podmienkami školenia špeciálnej 

časti, priebeh školenia, pokyny k seminárnej práci, 

záverečná skúška, ospravedlnená neúčasť.  

1 

2. História úpolov, história džuda 

 

Vznik, vývoj džuda, zakladateľ džuda. Najdôležitejšie 
míľniky v histórii vo svete a u nás.  
 

1 

3. Systematika úpolov, 
systematika džuda 

Systematika (členenie) úpolov. Klasifikácia techník 
v džude podľa Kodokanu.  
 

1 

4. Pravidlá súťaženia  Najnovšie zmeny, súťažný poriadok SZJ. 1 

5. Koncepcia dlhodobej športovej 

prípravy v džude. 

Základné východiská, výhody a nevýhody dlhodobej 

športovej prípravy a predčasnej špecializácie.  

1 

6. Športová príprava so 

zameraním na tréning detí, 

mládeže a dospelých na 

rekreačnej úrovni.  

 

Kategória U7, U9 a rekreačné džudo pre každý vek. 

 

3 

7. Tréningová jednotka  

 

Základná  organizačná forma tréningového procesu. 1 

8. Právna zodpovednosť  

 

Zodpovednosti trénera vyplývajúce zo zákona.  

Nutná obrana a sebaobrana. 

1 

9. Rozohriatie a rozcvičenie v 

džude  

 

Základná formy rozohriatia a rozcvičenia vodné pre 

deti, mládež i dospelých – prax na tatami.  

2 



10. Hry a cvičenia v džude Hry a cvičenia na nácvik a zdokonaľovanie techník, na 

rozvoj motorických schopností – prax na tatami.  

2 

11. Technika a didaktika pádov 

 

Cvičenia na nácvik a zdokonaľovanie bezpečnej 

pádovej techniky – prax na tatami.  

2 

12. Nácvik a zdokonaľovanie 

techník 9. kyu. 

Nácvik a zdokonaľovanie 

techník 8. kyu. 

Nácvik a zdokonaľovanie techník základných hodov 

a znehybnení a ďalších zručností 9. a 8. kyu – prax na 

tatami. 

 

2 

13. Nácvik a zdokonaľovanie 

techník 7. kyu. 

Nácvik a zdokonaľovanie 

techník 6. kyu. 

Nácvik a zdokonaľovanie techník základných hodov 

a znehybnení a ďalších zručností 7. a 6. kyu – prax na 

tatami.  

 

2 

14. Seminárna práca Vypracovať prípravu na tri tréningové jednotky 

(týždňový mikrocyklus), so zameraním na kategóriu U7, 

U9, alebo rekreačnú formu džuda pre akúkoľvek 

vekovú kategóriu.  

 

5 

15. Hospitačná činnosť Hospitačná činnosť trénera na tréningoch so 

zameraním na kategóriu U7, U9, alebo rekreačnú 

formu džuda.  

 

5 

16. Skúška Písomná skúška 

Praktická skúška  

 

2 

 Spolu  32 

 

  



Vzor certifikátu trénera džuda I. kvalifikačného stupňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tréner II. kvalifikačného stupňa 

Profil trénera džuda – II. stupeň 
     Získal úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava II. trénerskú 
kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v džude v rámci krajín EÚ. Absolvent II. kvalifikačného 
stupňa je špecializovaný odborník v džude, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické 
skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu v džude na úrovni výkonnostného 
športu mládeže do 15 rokov a športu pre všetkých vo všetkých vekových kategóriách. 

 
Dĺžka trvania školenia: minimálne 100 hodín 
-  34 hod. všeobecná časť 
-  66  hod. špecializácia džudo 
 
Skúška: 
- vypracovanie seminárnej práce 
- záverečná skúška zo všeobecnej časti 
- záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická) 

 

UČEBNÉ PLÁNY  

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ZÍSKANIE KVALIFIKÁCIE TRÉNERA II. STUPŇA – 

všeobecná časť 
 Predmet Témy Hod 

1. Anatómia Stavba a funkcia kostí, kĺbov; Funkčná anatómia svalov; 

Vnútorné orgány 

4 

2. Biochémia Základy biochemických reakcií; Metabolizmus 

glykogénu; Glykolýza a anaeróbna glykolýza; 

1 

3. Fyziológia človeka Autonómny nervový systém, motorický nervový systém; 
Srdcovocievny a dýchací systém; Svalová fyziológia. 

3 

4. Fyziológia telesných cvičení Funkcia svalového systému; Zdroje energie pre svalovú 

prácu; Typy svalových vlákien; Reakcia dýchacieho a  

srdcovo-cievneho systému na telesné zaťaženie. 

3 

5. Biomechanika Charakteristika biomechaniky, miesto biomechaniky v 

systéme vied o športe, význam biomechaniky, 

biomechanická charakteristika vybraných športových 

špecializácii. 

2 

6. Antropomotorika Charakteristika a štruktúra pohybových predpokladov a 

prejavov človeka; Pohybové schopnosti a zručnosti 

človeka; Vývoj motoriky človeka v ontogenéze; 

Diagnostika pohybových prejavov človeka;  

2 

7. Diagnostika trénovanosti  Fyziologické princípy ergometrie; Posudzovanie 

anaeróbnych a aeróbnych schopností; Príklady 

posudzovania vybraných kondičných schopností, 

1 



8. Hygiena Hygiena telovýchovných objektov a pri telovýchovnej 

činnosti; Prevencia nákaz; Osobná hygiena športovcov. 

1 

9. Regenerácia Pojem a význam regenerácie; Stres a adaptácia; Únava;  

Pedagogické a psychologické prostriedky; Výživa, voda a 

pitný režim v regenerácii; Masáž v regenerácii. 

1 

10. Základy prvej pomoci Príčiny úrazov na športoviskách; Základné pravidlá 

úrazovej zábrany; Druhy rán a ich ošetrenie; Zlomeniny, 

ich ošetrenie, prevencia infekcie otvorenej zlomeniny. 

1 

11. Psychológia športu Základné východiskové kategórie psychológie športu; 

Metódy psychológie a športu; Biologická, sociálna 

a psychická regulácia správanie športovca; Základné 

druhy ľudskej činnosti – hra, učenie, práca. 

4 

12. Pedagogika Ciele, úlohy, zložky výchovy, pedagogické zásady 

a metódy, osobitosti vekových kategórií, úlohy trénera 

2 

13. Sociológia športu Sociológia a šport. Športové makro a mikroprostredie. 

Masmédiá a šport. Konflikt v športovom prostredí.  

1 

14. Etika a etika športu Etické špecifiká tréningového procesu. Étos športu. 

Tréner a etická výchova mládeže. 

1 

15. Šport a právo Šport a právo - právny systém, základné hodnoty, 

verejné právo; 

1 

16. Teória a didaktika športu Ciele a úlohy športového tréningu; Výber talentov; 

Zložky športového tréningu; Systém tréningového 

zaťaženia; Štruktúra a rozvoj kondičných 

a koordinačných schopností; Osobitosti tréningu detí 

a mládeže; Plánovanie, evidencia a kontrola 

tréningového procesu 

4 

17. Výživa v športe Základy výživy a pitného režimu; Význam správnej 

výživy pre obyvateľstvo a zvlášť pre športovcov; 

1 

18. Skúška Písomný test 1 

 Spolu  34 

 

UČEBNÉ PLÁNY  

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ZÍSKANIE KVALIFIKÁCIE TRÉNERA II. STUPŇA – 

špeciálna časť džudo 
 Predmet Témy Hod 

1. Základná technika v džude Streh, kontakt a úchop, pohyby a obraty, vychýlenia.  1 



2. Teória a didaktika športového 

tréningu v džude 

Športový tréning v džude – cieľ a úlohy, športový výkon 
a výkonnosť v džude. Zložky športového tréningu v džude.  

1 

3. Športová príprava so 

zameraním na tréning detí, 

mládeže. 

Kategória U11, U13 a U15 – cieľ a úlohy, špecifiká 

a osobitosti, obsah, prostriedky, metódy a formy.  

 

3 

4. Klasifikácia cvičení v džude. 
 

Všeobecne rozvíjajúce cvičenia, špeciálne cvičenia, 
vlastné (pretekové) cvičenia, randori a cvičenia aktívnej 
relaxácie a regenerácie. 

2 

5. Štruktúra a rozvoj kondičných 

a koordinačných schopností 

v džude. 

Sila, rýchlosť, vytrvalosť, flexibilita, koordinácia – 

charakteristika, osobitosti v džude, rozvoj.  

 

2 

6. Prvá pomoc v džude Najčastejšie úrazy, klasifikácia úrazov, prevencia, 

poskytnutie prvej pomoci v tréningu a na súťažiach.  

2 

7. Nácvik a zdokonaľovanie 

techník 5. kyu. 

Nácvik a zdokonaľovanie 

techník 4. kyu. 

Nácvik a zdokonaľovanie techník hodov, kombinácií 

a kontier, znehybnení, páčení, škrtení a ďalších 

zručností 5. a 4. kyu – prax na tatami. 

 

5 

8. Nácvik a zdokonaľovanie 

techník 3. kyu. 

Nácvik a zdokonaľovanie 

techník 2. kyu. 

Nácvik a zdokonaľovanie techník hodov, kombinácií 

a kontier, znehybnení, páčení, škrtení, prechodov v ne-

waza a ďalších zručností 3. a 2. kyu – prax na tatami. 

 

5 

9. Výber talentov pre džudo Etapy výberu, vekové ohraničenie, kritéria výberu, 
rozhodovací proces, dlhodobosť. Hodnotenie 
efektívnosti výberových modelov v džudo. 

 

2 

10. Diagnostika úrovne 

trénovanosti v džude 

Cieľ diagnostiky, prostriedky a testy, testovanie 

pohybových a ďalších schopností, terénne testy.  

2 

11. Hospitačná činnosť Hospitačná činnosť trénera na tréningoch so 

zameraním na kategóriu U11, U13 a U15 (6 hospitácií) 

12 

12. Seminárna práca Vypracovať prípravu na 6 tréningových jednotiek 

(dvojtýždňový mikrocyklus), so zameraním na 

kategóriu U11, U13 alebo U15. 

 

12 

13. Psychologická príprava 

v džude, motivácia.  

Dlhodobá psychologická príprava, motivácia detí 

a mládeže k pravidelnému tréningu džuda 

a k súťaženiu. 

 

2 

14. Biomechanika v džude.  Biomechanické princípy a fyzikálne zákonitosti 

uplatňované v džude.  

2 

15. Súťažný poriadok v džude. Štruktúra súťaží, pravidlá pre organizovanie súťaží, 

pravidlá účastníkov súťaže.  

1 

16. Plánovanie, evidencia 

a kontrola tréningového 

Tréningový denník trénera a športovca.  2 



procesu v džude. 

17 Osobitosti tréningu detí 

a mládeže 

Špecifiká tréningu detí a mládeže v porovnaní 

s dospelými. Senzitívne obdobia.  

2 

18 Analýza súťažného výkonu. Záznam, spracovanie a vyhodnotenie súťažného 

výkonu.  

4 

 Konzultácie  2 

 Skúška Písomná skúška 

Praktická skúška 

1 

1 

 Spolu  66 



Vzor certifikátu trénera džuda II. kvalifikačného stupňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tréner III. kvalifikačného stupňa 

Profil trénera džuda – III. stupeň 
     Získal úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava tretiu najvyššiu 
trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent III. 
stupňa je špecializovaný odborník v džude, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické 
skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu v džude na úrovni vrcholového 
športu mládeže do 18 rokov a výkonnostného športu dospelých. 
 
Dĺžka trvania školenia: minimálne 150 hodín 
-   59 hod. všeobecná časť 
-   91 hod. špecializácia džudo 
 
Skúška: 
- vypracovanie záverečnej práce 
- záverečná skúška zo všeobecnej časti 
- záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická) 

 

UČEBNÉ PLÁNY  

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ZÍSKANIE KVALIFIKÁCIE TRÉNERA III. STUPŇA – 

všeobecná časť 
 Predmet Témy Hod 

1. Anatómia, Funkčná anatómia Stavba a funkcia kostí, kĺbov; Funkčná anatómia svalov, 

vlastnosti svalov, svalové slučky; Chrbtica – stavba a 

funkcia, kĺby hornej končatiny, kolenný kĺb 

4 

2. Biochémia Energetická bilancia glykolýzy; Glukoneogenéza 

Krebsov cyklus; Metabolizmus lipidov; Aminokyseliny; 

Tvorba energie v mitochondriách; Sval a princípy 

svalovej kontrakcie; Základy hormonálnej regulácie 

metabolizmu  

2 

3. Fyziológia človeka Metabolizmus; Analyzátory; Hematológia; Svalová 

fyziológia. 

4 

4. Fyziológia telesných cvičení Autonómny systém - adaptácia na tréningové zaťaženie, 

Vonkajšie prejavy srdcovej činnosti a ich využívanie; 

Režim práce a odpočinku; Strečing - využívanie v 

tréningu a regenerácii.  

4 

5. Biomechanika Charakteristika biomechaniky, miesto biomechaniky v 

systéme vied o športe, jej význam, biomechanická 

charakteristika vybraných športových špecializácii; 

Biomechanické charakteristiky pohybu lopty, šikmý vrh. 

4 

6. Antropomotorika Charakteristika a štruktúra pohybových predpokladov a 

prejavov človeka, genetická  podmienenosť motoriky; 

Pohybové schopnosti a zručnosti človeka; Vývoj 

motoriky človeka v ontogenéze; Diagnostika 

4 



pohybových prejavov človeka; Pedagogické hodnotenie 

testových výsledkov, normy športovej a pohybovej 

výkonnosti;  

7. Diagnostika trénovanosti  Fyziologické princípy ergometrie; Posudzovanie 

anaeróbnych schopností; Posudzovanie aeróbnych 

schopností; Posudzovanie silových schopností, 

koordinačných a proprioreceptívnych schopností. 

4 

8. Hygiena Hygienické požiadavky pri športovaní; Prevencia nákaz; 

Osobná hygiena športovcov. 

1 

9. Regenerácia v športe Pojem a význam regenerácie; Stres a adaptácia; Únava;  

Pedagogické prostriedky; Psychologické prostriedky; 

Výživa v regenerácii; Voda a pitný režim v regenerácii. 

Vodné procedúry; Masáž v regenerácii; Farmakologické 

prostriedky. 

2 

10. Základy prvej pomoci Druhy rán a ich ošetrenie; Zlomeniny, ich ošetrenie, 

prevencia infekcie otvorenej zlomeniny; Infarkt 

myokardu, Zastavenie dýchania a jeho príčiny; Základné 

postupy pri KPR. 

2 

11. Dejiny športu a organizácia 

športu 

Charakteristika, miesto a úloha pohybových činností v 

živote človeka v období praveku, staroveku (Antické OH) 

a v  stredoveku; Telovýchovné systémy; Moderný šport 

- Vznik a inštitucionalizácia moderného športu; 

Obnovenie olympijských hier;  

Národné dejiny športu / organizácia športu - 

Charakteristika jednotlivých období národných dejín 

športu: Organizácia športu na Slovensku - Súčasný stav. 

2 

12. Psychológia športu Psychické procesy, psychické stavy a ich regulačné úlohy 

v športovej činnosti; Štruktúra osobnosti športovca 

a možnosti jej poznávania; Motivácia športovej činnosti. 

Výkonová motivácia; City v športovej činnosti; Vôľové 

procesy v športovej činnosti.  

6 

13. Pedagogika Ciele a úlohy výchovy v tréningovom procese, výchovná 

práca s družstvom, Telovýchovný proces, druhy 

výchovno-vzdelávacieho pôsobenia, didaktické a 

výchovné zásady, princípy, učenie, objekt, subjekt, 

špecifické zásady telovýchovného procesu 

2 

14. Sociológia športu Sociológia a šport. Spoločnosť - osobnosť – športová 

činnosť. Športové makro a mikroprostredie. 

Profesionalizácia a komercionalizácia športu. Masmédiá 

a šport. Konflikt v športovom prostredí. Fenomén 

2 



diváctva a fanúšikovstva v športe.   

15. Etika športu Etické špecifiká tréningového procesu. Dirigizmus a dril, 

mobing a bossing. Problém ostrakizmu a diskriminácie 

zverenca. Tréner a etická výchova mládeže. Praktický 

význam kódexu športovej etiky. Formovanie morálnych 

postojov zverencov; morálne zdravie športovca. Etická 

analýza komercionalizácie tela a mysle športovca. 

Kultivácia hodnotového prežívania radosti a smútku 

v športe. Rozsah morálnej zodpovednosti trénera.  

1 

16. Šport a právo Šport a právo - právny systém, základné hodnoty; Šport 

a právo - ako verejné právo; Šport a právo - ako 

súkromné právo 

1 

17. Teória a didaktika športu Šport detí a mládeže ako súčasť výchovno – 

vzdelávacieho procesu; Športový tréning  ako dlhodobá 

špecializovaná činnosť; Výber talentovanej mládeže; 

Štruktúra športového tréningu; Systém zaťažovania 

organizmu – adaptácia; Obsahové zameranie kondičnej 

a koordinačnej prípravy; Technická a taktická príprava 

v športe; Psychologická a teoretická príprava v športe; 

Stavba športového tréningu; Evidencia a kontrola ako 

nástroj riadenia tréningového procesu; Plánovanie 

športového tréningu;  

6 

18. Výživa v športe Význam správnej výživy pre obyvateľstvo a zvlášť pre 

športovcov; Význam bielkovín, tukov, vitamínov, 

minerálnych látok a vlákniny vo výžive športovcov; 

Zdroje a obnovy energie; Športové nápoje, pitný režim 

u športovcov. 

1 

19. Vedy o športe a základy 

vedeckej práce 

Ciele a úlohy vied o športe, Štruktúra záverečnej práce; 

Práca s literatúrou, Metódy získavania výskumných 

údajov; Vyhodnocovanie a interpretácia získaných 

údajov 

2 

20. Športový manažment Znaky športu; Administratívne a manažérske riadenie v 

športe; Marketingová orientácia v športovom 

manažmente; Sponzorstvo. 

4 

21. Skúška Písomný test 1 

 Spolu  59 

 

 



UČEBNÉ PLÁNY  

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ZÍSKANIE KVALIFIKÁCIE TRÉNERA III. STUPŇA – 

špeciálna časť džuda 
 Predmet Témy Hod 

1. Štruktúra športového výkonu 

v džude (ŠŠVJ) 

Teória štruktúry športového výkonu v džude – úvod a 
charakteristika. Somatické, technicko-taktické, 
motorické, psychické, sociálne a ostatné faktory 

2 

2. Športová príprava v džude Kategória U18 – cieľ a úlohy, špecifiká a osobitosti, 

obsah, prostriedky, metódy a formy.  

3 

3. Nácvik a zdokonaľovanie 

techník 1. kyu 

Nácvik a zdokonaľovanie techník hodov, kombinácií 

a kontier, znehybnení, páčení, škrtení a ďalších 

zručností 1. kyu – prax na tatami. 

 

5 

4. Nácvik a zdokonaľovanie 

techník 1. dan 

Technika a didaktika Nageno-kata – prax na tatami.  5 

5. Teória a didaktika džuda Objem, intenzita, koordinačná zložitosť, psychická 

náročnosť.  

2 

6. Teória a didaktika džuda Kondícia - Rýchlostné schopnosti v dužde a ich rozvoj, 

teória a prax.   

2 + 2 

7. Teória a didaktika džuda Kondícia - Silové schopnosti v džude a ich rozvoj, teória 

a prax.  

2 + 2 

8. Teória a didaktika džuda Kondícia - Vytrvalostné schopnosti v džude a ich rozvoj, 

teória a prax.   

2 + 2 

9. Teória a didaktika džuda Technicko-taktická príprava v džude – teória a prax.  2 + 2 

10. Teória a didaktika džuda Teoretická príprava v džude.  2 

11. Psychologická príprava v džude Strednodobá a krátkodobá psychologická príprava, 

predštartové, štartové a posúťažné stavy, príprava na 

súťaž.  

 

2 

12. Nácvik a zdokonaľovanie 

úchopov 

Kumikata – základné spôsoby získania a prerušenia 

úchopov, cvičenia na kumi-kata – prax na tatami.  

 

4 

13. Nácvik a zdokonaľovanie 

prechodov  

Prechody z postoja na zem. Pozícia „parter“, brucho 

a z pomedzi nôh – prax na tatami.  

 

4 

14. Periodizácia športovej prípravy 

v džude 

Etapy prípravy – predpríprava, základný výcvik, 

špecializovaný, vrcholový výcvik.  

2 

15. Periodizácia ročného 

tréningové cyklu v džude 

Makrocyklus, mezocyklus, mikrocyklus, športová 

forma, prepätie, pretrénovanosť, teória 

superkompenzácie.  

 

2 

16. Diagnostika úrovne Všeobecné, špeciálne, funkčné a laboratórne  



trénovanosti v džude testovanie – teória a prax.  4 

17. Hospitačná činnosť Hospitačná činnosť trénera na tréningoch so 

zameraním na kategóriu U18 (9 hospitácií) 

17 

18. Osobitosti športovej prípravy 

dievčat a žien v džude 

Psychické, motorické, anatomické, fyziologické 
a somatické rozdiely žien v porovnaní s mužmi, 
menštruačný cyklus, triáda športovkýň. 

2 

19. Záverečná práca Príprava tréningového mezocyklu s trvaním 4 týždne 

s rôznym zameraním.  

10 

20. Konzultácie k záverečnej práci  6 

21. Záverečná skúška Písomný test 

Praktická skúška 

Obhajoba záverečnej práce 

1 

1 

1 

 Spolu  91 

 

Vzor certifikátu trénera džuda III. kvalifikačného stupňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č. 2 



PROTOKOL O VYKONANÍ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY ZO ŠKOLENIA TRÉNEROV DŽUDA 

......... KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA 

MIESTO KONANIA: ..................................................... DÁTUM KONANIA: ........................................... 

Všeobecná časť – skúška: 

Meno a Priezvisko Miesto a dátum konania Výsledok skúšky 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Špeciálna časť – skúška: 

Meno a Priezvisko Písomný 
test 

Praktická 
skúška 

Seminárna / 
záverečná práca 

Výsledok 
skúšky 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Zloženie skúšobnej komisie: 

Meno a Priezvisko Odborná kvalifikácia Funkcia v skúšobnej komisii 

   

   

   

 

..............................................        ................................................ ................................................ 

 predseda skúšobnej komisie  člen skúšobnej komisie       člen skúšobnej komisie 


