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Europass - životopis  

 
  

Osobné údaje  

Priezvisko(á) / Meno(á) KRÁL, Lubomír 

Adresa(y) Fučíkova 2, SK-914 41 Nemšová, Slovenská republika 

Telefón(y) +421 32 6598616 Mobil: +421 903214943 

E-mail(y) 

 
 
 
 
 
 
 
 

skola.nemsova@nrb.sk 

  

Oblasť činnosti, o ktoré sa 

zaujímate / Zamestnanie 

Riaditeľ.  Katolícka spojená škola Nemšová. 

 Špecializácia: Telesná výchova a šport, Pedagogika, Pedagogická 

psychológia, Fyziológia záťaže, Komunikácia, Koučing,  Tím building 
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Prax 

                                                      Od – do 
 
    Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
 
                Hlavné činnosti a zodpovednosť 
               
              Názov a adresa zamestnávateľa 

                 
  Druh práce alebo odvetvie 

hospodárstva 

                                         Platové pomery 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                                   
 
 
 
 
                                               
                                                      Od – do 
 
    Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
 
                Hlavné činnosti a zodpovednosť 
 
               
              Názov a adresa zamestnávateľa 
 

                  
 

  Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 
                
 

 

1.12.2017 
 
Riaditeľ školy. 
 
Riadiace, organizačné, kontrolné a vzdelávacie činnosti. 
 
Katolícka spojená škola Nemšová. Školská 9, 914 41 Nemšová 
 
Školstvo, Výchova a vzdelávanie. 

 
 
Podľa zákona  č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradený do: 

 kariérovej pozície:              Vedúci pedagog. zamestnanec – riaditeľ 

 kariérového stupňa:            Pedagog. zamestnanec s 2.atestáciou 

 kategórie:                            Učiteľ 

 podkategórie:                      Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
 
V súlade s uvedeným zaradením podľa zákona č. 553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a nariadenia vlády SR č.341/2004 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách 
a dopĺňaní v znení neskorších predpisov zaradený do: 

 platovej triedy: 12                    pracovnej triedy: 1 

 
2015 – 2017 
 
Učiteľ, vychovávateľ, vedecký pracovník. 
 
Vzdelávacia činnosť, telesná výchova, športové aktivity, zdravotná telesná výchova, organizácia 
športových podujatí, kurzov.  Vychovávateľské činnosti. Veda výskum – zber údajov. 
 
Kinderheim Harkerode, Lindenallee 2, 06543 Arnstein, Harkerode, Nemecko. 
Otto van Guericke Univesität, Magdeburg, Nemecko, Fakultät für Humanwissenschaften. 
 
 
Výchova a vzdelávanie, Sociálna pedagogika, Školstvo, Veda a výskum. 
 
 
 
 
 

Od – do 

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
 
               Hlavné činnosti a zodpovednosť 
 
              Názov a adresa zamestnávateľa 

 
Druh práce alebo odvetvie 

hospodárstva 

   1.9.2014 – 31.12.2014  

Učiteľ -  Telesná a športová výchova. 
 
Vzdelávacia činnosť, telesná výchova, športové aktivity, zdravotná telesná výchova. 

 
   Stredná zdravotnícka škola, Trenčín 

    

Školstvo, Výchova a vzdelávanie. 

 
 
 

Od - do 2010 – 2015 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Odborný asistent, Vedúci katedry, Katedra telesnej výchovy a športu. 
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Hlavné činnosti a zodpovednosť 

 
 
 
 

Názov a adresa zamestnávateľa 
 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 

Vzdelávacia činnosť, vedenie cvičení a prednášok, organizácia a vedenie športových podujatí pre 

študentov a zamestnancov univerzity, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, kreativita pri návrhoch 

a  realizácii projektov, vedenie pracoviska, tímový koučing, vzťahový manažment, tím buildingové 

aktivity. 

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 
 
Školstvo, Výchova a vzdelávanie, Veda a výskum. 
 

  

 
                                                    Od – do 
  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
 
              Hlavné činnosti a zodpovednosť 
 
               
               
              Názov a adresa zamestnávateľa 
 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 
                                                    Od – do 
  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
 
              Hlavné činnosti a zodpovednosť 
 
               
              Názov a adresa zamestnávateľa 
 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 
                                                    Od – do 
  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
 
              Hlavné činnosti a zodpovednosť 
 
               
              
               Názov a adresa zamestnávateľa 
 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 
 
                                                   Od – do 
  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
 
 
              Hlavné činnosti a zodpovednosť 
               
              Názov a adresa zamestnávateľa 
 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 
 
 

 
2009 - 2013 
Odborný asistent, Vedúci katedry,  Katedra telesnej výchovy a športu. 
 
Vzdelávacia činnosť, vedenie cvičení a prednášok, organizácia a vedenie športových podujatí pre 
študentov a zamestnancov fakulty, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, vedenie pracoviska, 
vzťahový manažment, tím buildingové aktivity.  
 
Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove. 
 
Školstvo, Výchova a vzdelávanie, Veda a výskum. 
 
 
2004 – 2009 
Odborný asistent, Katedra právnej komunikácie, Predmet – telesná výchova. 
 
Vzdelávacia činnosť, vedenie cvičení a prednášok, organizácia a vedenie športových podujatí pre 
študentov a zamestnancov fakulty , vedeckovýskumná a publikačná činnosť. 
 
Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
 
Školstvo, Výchova a vzdelávanie, Veda a výskum. 
 
 
1996 – 2004 
Učiteľ lyžovania, vedúci strediska, vedúci lyžiarskej školy, obchodný zástupca ,garant odbornosti. 
 
Vzdelávacia, lektorská činnosť, výber a príprava učiteľov lyžovania, garancia odbornosti vzdelávania, 
vedenie lyžiarskej školy, vedenie strediska – obchodná činnosť, klientský servis, tímový koučing, 
vzťahový manažment, tím buildingové aktivity, lektorská činnosť v zahraničí. 
 
S/B Šport Bystrá, 977 01 Brezno. 
 
Výchova a vzdelávanie, Lektorská činnosť, Koučing, Obchodná činnosť, Aktívny cestovný ruch. 
 
 
 
1997 marec – 1997 december 
referent  cestovnej kancelárie a dispečer pre medzinárodnú  dopravu, zástupca pri medzinárodných 
obchodných jednaniach. 
 
Správa a organizácia medzinárodných autobusových liniek. 
 
CK Axel Tour, SAD Banská Bystrica 
 
Cestovný ruch, Doprava. 
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Vzdelávanie a príprava  
  

Od - do 2005 - 2009  

Názov získanej kvalifikácie Philosophiae doctor - PhD. 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Športová edukológia – 8.1.3 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 
Od – do 

 Názov získanej kvalifikácie 

 
2003 

   Doktor pedagogiky – PaedDr. 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti 
 
 

   Názov a typ organizácie poskytujúcej        
vzdelávanie a prípravu 

 
 

Od – do 
                         Názov získanej kvalifikácie 
 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti 
 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

 
 

Od – do 
                         Názov získanej kvalifikácie 
 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti 
 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

 

Obhajoba rigoróznej  práce z metodológie a edukológie športu a rigoróznou skúškou z telovýchovy a    
športu, fyziológie, biológie, pedagogiky a pedagogickej psychológie.  
 
Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 
 
 
1991 – 1996 
Magister – Mgr. 

 
Učiteľstvo všeobecno- vzdelávacích predmetov : Telesná výchova – Pedagogika – Pedagogická    
psychológia. 
Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 
 
 
1986 - 1990 
Úplné odborné stredoškolské vzdelanie. 
 
Strojárska konštrukcia, mechanika, matematika, fyzika. 
 
Stredná priemyselná škola strojnícka v Brezne. 

Osobná spôsobilosť  
  

Materinský(é) jazyk(y) Slovenský jazyk 
  

Ďalší(ie) jazyk(y)  

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 
prejav 

 

Angličtina  
B2 

Samostatný 
používateľ 

B2 
Samostatný 
používateľ 

B2 
Samostatný 
používateľ 

B2 
Samostatný 
používateľ 

B2 
Samostatný 
používateľ 

Nemčina  
C1 

Skúsený 
používateľ 

B2 
Samostatný 
používateľ 

C1 
Skúsený 

používateľ 
B2 

Samostatný 
používateľ 

B2 
Samostatný 
používateľ 

Ruština  
C1 

Skúsený 
používateľ 

B2 
Samostatný 
používateľ 

C1 
Skúsený 

používateľ 
B2 

Samostatný 
používateľ 

B2 
Samostatný 
používateľ 

 (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 

  

Sociálne zručnosti a kompetencie Dobré komunikačné  zručnosti získané na pozíciách:  
-vedúci strediska, lyžiarskej školy, 

        -referent  cestovnej kancelárie a dispečer pre medzinárodnú  dopravu, zástupca pri  
          medzinárodných obchodných jednaniach, 
        - člen akademického senátu Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 
        - člen akademického senátu fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne 
Zručnosti tímovej práce a práce v cudzojazyčnom, multikultúrnom prostredí – pracovné skúsenosti 
v zahraničí. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/sk
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Organizačné zručnosti a 
kompetencie 

Skúsenosti s vedením a riadením tímu: 10 ľudí v lyžiarskom klientskom centre, 60 učiteľov lyžovania – 
lektorovanie, koučing, tím building,15 vodičov medzinárodnej autobusovej dopravy. 
Vedenie katedry telesnej výchovy a športu – 4 ľudia, predseda športového klubu Unišport TnUAD – 
cca 300 členov. 
Organizovanie tím buildingových aktivít pre fakultu zdravotníctva TnUAD a pre Fakultu práva Janka 
Jesenského, VŠ Sládkovičovo. 
Organizátor vedeckých konferencií, Pohyb a zdravie, Ošetrovateľstvo a zdravie. 
Zmysel pre organizáciu – organizovanie športových a kultúrnych podujatí. 

  

Technické zručnosti a kompetencie -dobrá znalosť servisných procesov údržby lyžiarskeho a snowboardového materiálu, dobrá znalosť   
  servisných strojov pre ski servisy – zastúpenie fy. Reichmann v SR. 
- dobrá znalosť kvality lyží – testovací jazdec: Atomic, Rossignol, Salomon. 

  

Počítačové zručnosti a kompetencie -Dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office 
-Dobrá znalosť aplikácií na spracovanie fotografií a videa 
-ECDL, Kurz vizuálnej a mediálnej komunikácie. 

  

Umelecké zručnosti a kompetencie -Hudba, tanec, choreografie – spoločenské tance, účinkovanie vo folklórnom súbore. 
- manažér speváckeho zboru Jubilate deo – Brezno 
- organizácia a účinkovanie, folklórny festival „ Harvest festival“ 2009 – USA, Michigan,  
  Bannister. 

  

Ďalšie zručnosti a kompetencie - Lektor Slovenskej lyžiarskej asociácie, 
- Člen metodickej komisie Slovenskej lyžiarskej asociácie, 
- Člen redakčnej rady vedeckého časopisu, Zdravotnícke listy, 
- Lektor Metodicko - pedagogického centra ( MPC), 
- Predseda komisie pre 1. a 2. atestáciu  učiteľov v odboroch Pedagogický a výchovný pracovník, 

Telesná a športová výchova, Tréner športovej triedy , tréner športovej školy pri MPC. 
- Lyžovanie, snowboarding, turistika, cykloturistika, vodáctvo, jazda na koni 

  

Vodičský(é) preukaz(y) - Kategória C 
  

Doplňujúce informácie 1. Publikačná činnosť, 5 vybraných titulov 

ČILLÍK, I. – KRÁL, L. 2008. Efektywność nauki jazdy na nartach zjazdowych u poczatkujacych w 
zalezności od dlugości nart. In: Antropomotoryka. – Krakow. University school of physical education, 
2008. - ISSN 1731-0652. - Roč. 18, č. 43 (2008), s. 43 - 49 
 
KRÁL, L. 2008. Využitie aktuálneho lyžiarskeho materiálu a  jeho vplyv na metodiku vyučovania 
lyžovania. In: Sport a kvalita života 2008. Brno. Masarykova univerzita, 2008. - ISBN 978-80-210-
4716-7. - S. [17] 
 
KRÁLOVÁ, E. – KRÁL, L. 2012. Class Climate and Cultural Identity of a Child during Transition to 
Middle School. In: Journal of Young Scientists.  Nr. 1 (34), ps. 26 - 31. Vilniaus: Šiauliu university. 
LT. 2012.  ISSN 1648-8776.  
 
KRÁL, L., KRÁLOVÁ, E. 2012. Pohybová aktivita v prevencii srdcovo – cievnych ochorení,  In: 
Pohyb a zdravie, Zborník vedeckých prác, Trenčín. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka,  
2012.  ISBN 978-80-8075-544 -7, S. 85 – 98  
 
KRÁL, L., PACH, M., BELÁS, M., BUNC, V., 2015, Snežné športy, teória, didaktika a zdravie, 
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu v spolupráci s Trenčianskou 
univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISBN 978-80-87647-25-7, 126 S. 

  

  

 
 
                                                                      V Nemšovej 26.01.2017 

PaedDr. Lubomír Král, PhD. 


