Vec:

Správa o činnosti Trénersko-metodickej komisie za obdobie 2019-2020

Rok 2019:
Trénersko-metodická komisia SZJ (ďalej skr. TMK SZJ) v roku 2019 zorganizovala v spolupráci
s FTVŠ UK školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa. Vzdelávací program v rozsahu 100
vyučovacích hodín zakončili úspešne dňa 13. 12. 2019 záverečnými skúškami nasledovní
frekventanti: p. Soňa Kunšteková, p. Silvia Sedláčková, p. Martin Olha, p. Ladislav Škultéty, p.
Stanislav Kuchár, p. Jozef Lenčéš, p. Branislav Slaný a p. Lajos Kossuth. Trénerom bola následne
predsedom TMK p. Matúšom Konárskym pridelená licencia SZJ trénera II. kvalifikačného stupňa.
Menovaní tréneri môžu vykonávať podľa Smernice o vzdelávaní trénerov džuda svoju
odbornú činnosť v nasledovnom rozsahu: „Absolvent II. 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 a
na úrovni výkonnostného športu mládeže“.
TMK mala snahu zorganizovať aj seminár trénerov všetkých kvalifikačných so zahraničným
lektorom so Španielska p. Carratalom. Seminár sa však nakoniec nepodarilo zorganizovať.
Rok 2020:
V januári a februári 2020 vypísala TMK SZJ na web stránke www.judo.sk výzvu na
prihlasovanie sa na školenie trénerov III. kvalifikačného stupňa. Pre nízky záujem zo strany trénerov
(4 záujemcovia) sa školenie neuskutočnilo. Pre otvorenie kurzu je potrebný záujem minimálne 12
osôb. Navrhujeme SZJ aby zvážilo väčšiu podporu (najmä finančnú) v oblasti vzdelávania trénerov.
Ak je zo strany trénerov nižší záujem o školenie, napr. len 10 záujemcov, zvyšných chýbajúcich by
mohol SZJ doplatiť a školenie by sa tak mohlo otvoriť. Prípadne iná možnosť je: úspešným
absolventom by SZJ preplácalo časť nákladov na školenie.
TMK SZJ pre šírenie osvety v oblasti vzdelávania trénerov založila 27. apríla 2020 facebook
stránku s názvom „Trénersko-metodická komisia SZJ“. V súčasnosti má stránka 113 sledovateľov
(údaj z 30. augusta 2020). Stránka má ambíciu prinášať informácie o školeniach a seminároch pre
trénerov džuda a taktiež zverejňuje najnovšie poznatky z oblasti vedy a výskumu v športe
a v úpolových športoch.
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TMK SZJ vypísala začiatkom júla 2020 na stránke www.judo.sk a facebook stránke
„Trénersko-metodická komisia SZJ“ výzvu na prihlasovanie sa na školenie trénerov I. kvalifikačného
stupňa, ktoré prebehne na jeseň 2020 a začiatkom roku 2021. Prihlásiť sa je možné do konca
septembra 2020 (zatiaľ je prihlásených 10 osôb – údaj zo 17. augusta 2020).
TMK SZJ má v pláne do konca r. 2020, resp. začiatkom r. 2021 zorganizovať seminár trénerov
všetkých kvalifikačných stupňov. Bližšie bude informovať neskôr.

v Bratislave
30. augusta 2020

Matúš Konársky
predseda TMK SZJ
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