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CERTIFIKOVANÝ INŠTRUKTOR moderného nordic walking I.stupňa - Slovensko 
 

I. ORGANIZÁTOR 
Vzdelávacie zariadenie Slovenskej asociácie NW (SNWA) – Slovenská akadémia 
moderného nordic walkingu.  
 

II. CHARAKTERISTIKA A CIEĽ KURZU 
Teoretická a praktická výuka NW určená pre všetkých, ktorí majú záujem vyučovať nordic 
walking. Vhodné pre nadšencov NW, hobby a profi športovcov, osobných trénerov, 
telovýchovných pracovníkov, turistických sprievodcov, zdravotnícky personál, 
fyzioterapeutov a všetkých, ktorí sa chcú naučiť viac o NW. Po úspešnom absolvovaní 
kurzu sa stanete kvalifikovaným inštruktorom/kou NW s medzinárodnou licenciou. 
 

Absolvent vzdelávacej aktivity „ Certifikovaný inštruktor moderného nordic walkingu 
I.stupňa“ je špecializovaný odborník v severskej chôdzi, ktorý ma zodpovedajúce 
teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť celú škálu 
osôb v edukácii nordic walkingu, vrátane detí, pacientov aj profi športovcov.  
 

Po úspešnom absolvovaní kurzu budete oprávnený získať licenciu SNWA a WMNWA 
a vyučovať Základné kurzy, Mini kurzy, Tréningy aj Dvojhodinovky a iné pre SNWA. 
 

III. OBSAH KURZU 
Všeobecné a špecializované predmety v celkovom rozsahu 40 vyučovacích hodín. 
 
Predmety (teroetické ja praktické): 
 

  -  Biomechanika chôdze  
  -  Intezita tréningu v NW 
  -  Anatómia  
  -  Fyziológia človeka  
  -  Základy prvej pomoci  
  -  Pedagogika a NW 
  -  Technika severskej chôdze  
  -  Chôdza a postoj  
  -  Intenzita tréningu  
  -  Rozcvička a severská chôdza  
  -  Strečing a severská chôdza  
  -  Princípy učenia severskej chôdze  
  -  Ako korigovať chyby  
  -  Marketing a materiálne vybavenie  
  -  História, výskum a zdravotné benefity  

 -  Cvičenia (skupina, deti, tehotné, zdravotné obmedzenia, koordinačné, 
posilňovacie) 

  -  Video a analýza  
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  -  Imitácie v severskej chôdzi  
  -  Bezpečnostné zásady 

 -  Ako s nw podnikať 
 
IV. FORMA VZDELÁVACEJ AKTIVITY 
5 dňové blokové štúdium, spravidla streda – nedeľa.  
 
V. KRITÉRIÁ PRE VÝBER ÚČASTNÍKOV 
Minimálny vek 18 rokov. 
Absolvovanie min. Základného kurzu SNWA. 
 

VI. FORMA UKONČENIA 
Vzdelávacia aktivita končí: 

 - vypracovaním záverečnej práce  
 - záverečnou skúškou zo všeobecnej časti  
 - záverečnou skúškou zo športovej špecializácie 

 
Po úspešnom ukončení je absolventovi/ke odovzdaný certifikát v anglickom jazyku. 
 

VII. MIESTO KONANIA 
ŠTRBSKÉ PLESO, v 1. Nordic Walking Centre na železničnej stanici na Štrbskom Plese. 
 
VIII. HARMONOGRAM KURZU 
Streda – nedeľa: 09:00 – 16:30 hod.  
Kurz prebieha formou teoretickej a praktickej výučby v interiéri aj exteriéri v rámci miesta 
konania. Denne sú krátke pauzy podľa potreby a jedna obedná. 
 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časov v náväznosti na počasie, vždy však tak, 
aby bol dodržaný celkový počet vyučovacích hodín 40, v rámci kurzu. 
 

IX. CENA 
399,- € 
 

X. UŽITOČNÉ INFORMÁCIE 
Registrácia na kurz je platná po zaslaní online registrácie a uhradení platby za kurz. 
 

So sebou je potrebné zobrať : 
- športovú obuv (ideálne membránové - nepremokavé tenisky - polovičné, nie 

vysoké)  
- športové oblečenie, aj na prezlečenie (spotenie, sneh, dážď) 
- nepremokavú bundu do snehu/dažďa (pôjdeme v každom počasí) 
- pokrývku hlavy  
- NW palice  
- ľadvinku, alebo ruksak, nie tašku na jedno rameno!  
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- vodu, energy tyčinky  
- dobrú náladu :) 

 

XI. FORMA OSVEDČENIA O VYKONANÍ KURZU 
Absolvovaním a úspešným ukončením kurzu získate certifikát “CERTIFIKOVANÝ 
INŠTRUKTOR Moderného nordic walkingu I.stupňa”, vydaný SNWA a WMNWA. 
 

XII. UBYTOVANIE 
nie je zahrnuté v cene. Každý účastník si ubytovanie zabezpečuje sám. 
 

Pre SR: 
vyššia kategória: 
http://hotelpanorama.sk/sk/ 

http://www.hoteltoliar.sk/ 

https://hotelfis.sk/sk/ 

 

Stredná kategória: 
http://furkotka.sk/ 

http://vila-kosodrevina.sk/ 

http://vilaemma.sk/ 

 

Nižšia kategória: 
http://www.litvor.sk/ 

http://www.shb.sk/ 

 

Lacnejsie je aj v neďalekej Tatranskej Štrbe (pod Štrbským 
Plesom). Zubačkou je to jedna zastávka, cca 15 min. 
 

XIII. PLATOBNÉ A STORNO PODMIENKY 
Platbu uskutočnite najneskôr 30 dní pred zahájením kurzu na účet: 2925893903/1100 
(Tatra banka), IBAN: SK19 1100 0000 0029 2589 3903 Do správy pre príjímateľa uveďte 
Vaše priezvisko. 
V prípade neúčasti na kurze, alebo stornovaní kurzu z účastníkovej strany 14 a menej dní 
pred kurzom, je organizátor oprávnený účtovať účastníkovi storno poplatok vo výške 20% 
z ceny kurzu. 
 

XIV. GARANT KURZU 
L. Okoličányová, trénerka Svetovej akadémie moderného nordic walkingu, zakladateľka 
nw na Slovensku, prezidentka Slovenskej asociácie Nordic Walking, riaditeľka Akdémie 
moderného nw pre Slovensko aj Česko. 
 

Kontakt: 
Lucia Okoličányová  
+421 905 601 914  
info@snwa.sk 
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