
Športový profil trénerky Jany Glorikovej 

Športové vzdelanie: 

1977 – ukončenie štúdia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici s aprobáciou telesná výchova                                                                                                   

(diplomová práca z plávania) 

1999 – získanie 1. kvalifikačnej skúšky – 1. Atestácia (Záverečná písomná práca z plávania) 

1975 – kvalifikácia trénera III. triedy v plávaní   ... od roku 2010  je to II. kvalifikačný stupeň 

1978 – kvalifikácia trénera II. triedy v plávaní  ... od roku 2010 je to  III. kvalifikačný stupeň 

1982 – kvalifikácia trénera I. triedy v plávaní na UK FTVŠ v Bratislave                                                                     

... od roku 2010 je to IV. kvalifikačný stupeň 

Národné športové centrum Bratislava: 

Výživa a šport, praktická aplikácia doplnkov výživy (2004) 

Individuálna príprava svetovej plavkyne – Martina Moravcová (2005) 

ukončenie: certifikáty 

Trénerská prax: 

1973 – 1987  trénerka mladých plavcov v plaveckom klube Slávia PF Banská Bystrica: výchova 

niekoľkonásobných  Majstrov SR a medailistov z M-SR (napr. Michaelaa Jelšovská, Jana Kožehubová, 

Petra Hubková, Rastislav Koyš, Soňa Takáčová, Soňa Mihuliaková, ...) 

1979 – 1991  Metodik základného plávania pre ZŠ Banskej Bystrice a prímestských obcí 

1991 – 1995  trénerka Školského športového strediska (plávanie) v TJ Dukla Banská Bystrica 

1995 -  2003  trénerka športových tried (plávanie)  v Plaveckom klube Banská Bystrica (PkBB): 

športová príprava plavcov v žiackych kategóriách  (Majstri SR – Peter Slobodník, 

Marcel Lupták, medailisti -  Miroslava Petríková, ktorí boli zaradení do reprezentácie 

SR v kategórii mladších juniorov 

                             PkBB v žiackych kategóriách – príprava Michala Adamca, Petry Miškufovej, Michaely   

Majtanovej, Jozefa Gašperana    

od r. 2003      trénerka plavcov v žiackych kategóriách  v Plaveckom oddieli KTV UMB Banská Bystrica 

riaditeľka Školského strediska záujmovej činnosti - plávanie 

Športové ocenenia: 

2002 – Bronzová plaketa Slovenskej plaveckej federácie za dlhoročnú prácu v plaveckom hnutí 

2004 – Strieborná plaketa Slovenskej plaveckej federácie 

2006 – Ďakovný list SAŠŠ za dlhodobú spoluprácu a podporu športu na školách 



2006 – Ocenenie primátora Banskej Bystrice za dlhoročnú výchovnú, organizátorskú a trénerskú 

prácu na úseku rozvoja plaveckého športu v meste Banská Bystrica 

 

 

 


