
Smernica SZOŠ       November 2017 
 
Riadenie trénerov a inštruktorov v Slovenskom zväze orientačných športov 
(SZOŠ) 
 

1. Riadiaci orgán 
Osoby vykonávajúce trénerskú a inštruktorskú činnosť s kvalifikáciou trénera a inštruktora SZOŠ riadi 
Predsedníctvo SZOŠ buď priamo, alebo prostredníctvom trénersko-metodickej komisie. 
 
 

2. Právna úprava 
Činnosti a vzťahy v oblasti trénerskej a inštruktorskej činnosti v oblasti orientačných športov upravujú 
nasledovné právne predpisy Slovenskej republiky: 
 
Zákon NR SR č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
 

- Definíciu trénera, kvalifikačné stupne a podmienky získania odbornej spôsobilosti (§ 83) 
- Definíciu inštruktora, kvalifikačné stupne a podmienky získania odbornej spôsobilosti (§ 84) 

 
Vyhláška ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 110/2016 o odbornej príprave na 
nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 
 

- Vedomosti, schopnosti a zručnosti a rozsah vzdelávania trénerov (§ 1, Prílohy 1 a 2) 
- Vedomosti, schopnosti a zručnosti a rozsah vzdelávania inštruktorov (§ 2, Prílohy 3 a 4) 

 
Zákon NR SR č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

- Podmienky uznania odbornej kvalifikácie získanej v zahraničí (§ 31, § 32, § 49) 
 
 

3. Definície 
 
Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky športovec 
vykonáva šport alebo pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých alebo šport 
zdravotne postihnutých. 
 
Inštruktor športu je športový odborník, pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých. 
 
Šport pre všetkých je šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo neorganizovane 
na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu. 
 
 

4. Kvalifikačné stupne trénerov 
 

I. kvalifikačný stupeň  (najnižší)    Označenie T1 
II. kvalifikačný stupeň    Označenie T2 
III. kvalifikačný stupeň    Označenie T3 
IV. kvalifikačný stupeň    Označenie T4 
V. kvalifikačný stupeň (najvyšší)  Označenie T5 
 

5. Kvalifikačné stupne inštruktorov športu 
 
I. kvalifikačný stupeň (najnižší)  Označenie IŠ1 
II. kvalifikačný stupeň    Označenie IŠ2 
III. kvalifikačný stupeň (najvyšší) Označenie IŠ3 
 
 



6. Vzdelávanie trénerov a inštruktorov športu 
 

Podmienky získania kvalifikácie trénerov určuje § 83 zákona o športe a pre kvalifikačné stupne I, II 
a III sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto smernice 
 
Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon 
odbornej činnosti tréner a príslušný rozsah vzdelávania  sú uvedené vo vyhláške 110/2016 a pre 
kvalifikačné stupne trénera I, II a III  sú uvedené v Prílohách 3 a 4 tejto smernice 
 
Podmienky získania kvalifikácie inštruktorov športu určuje § 84 zákona o športe a sú uvedené 
v Prílohe č. 2 tejto smernice 
 
Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon 
odbornej činnosti inštruktor športu a príslušný rozsah vzdelávania  sú uvedené vo vyhláške 110/2016 
a pre kvalifikačné stupne inštruktora športu  I, II a III  sú uvedené v Prílohách 5 a 6 tejto smernice 
 
 

7. Úlohy riadiaceho orgánu 
 
Riadiaci orgán plní nasledujúce úlohy: 
 
7.1 vedie a zverejňuje na stránke SZOŠ aktuálny zoznam trénerov SZOŠ s platnou kvalifikáciou, 

 
7.2 v spolupráci s príslušnou vzdelávacou inštitúciou organizuje školenia min 1 x za 3 roky a 

zabezpečuje vzdelanie trénerov I., II. a III. kvalifikačného stupňa 
 
7.3 v spolupráci s príslušnou vzdelávacou inštitúciou organizuje školenia min 1 x za 3 roky a 

zabezpečuje vzdelanie inštruktorov I., II. a III. kvalifikačného stupňa 
 

7.4 po skončení školenia spracuje protokol o priebehu školenia spolu so zoznamom vyškolených 
trénerov, ktorý predloží správcovi databázy SZOŠ. 
 

7.5 udeľuje a predlžuje kvalifikácie tréner, kvalifikačný stupeň I, II a III, inštruktor športu, kvalifikačný 
stupeň I, II a III 
 

7.6 znižuje alebo odoberá kvalifikáciu tréner, kvalifikačný stupeň I, II a III, inštruktor športu, 
kvalifikačný stupeň I, II a III 

 

7.7 vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti trénera a inštruktora športu, ktoré obsahuje: 
a) názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala 
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, 
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. 

 
 

7.8 podáva výklad tejto smernice, 
 

7.9 rozhoduje o výnimkách z vyžadovanej kvalifikácie podľa bodu 8 tejto smernice. 
 
 
 
 



8. Práva a možnosti na využitie kvalifikácie trénerov a inštruktorov športu 
 
 

 Funkcia, Aktivita Vyžadovaná kvalifikácia 
8.1. Reprezentačný tréner seniori a juniori Minimálne T2 
8.2. Reprezentačný tréner dorastenci a mladšie 

kategórie 
Minimálne T2 

8.3. Vedúci tréner Centra talentovanej mládeže Minimálne T2 
 

 Funkcia, Aktivita Odporúčaná kvalifikácia 
8.4. Individuálny tréner, ktorý pripravuje 

športovca na športové podujatie 
Minimálne T1 

8.5. Vedenie športového krúžku pri školách 
 

Minimálne T1 alebo Minimálne IŠ2 

8.6. Vedenie tréningového procesu v klube – 
skupina ľudí 
 

Minimálne T1 alebo Minimálne IŠ2 

8.7. Príprava verejných tréningov 
 

Minimálne T1 alebo Minimálne IŠ1 

 
 

9. Doba platnosti odbornej spôsobilosti, podmienky pre získanie, predĺženie doby 
platnosti, zníženie kvalifikačného stupňa a odobranie odbornej spôsobilosti. 

 
9.1 Platnosť kvalifikácie udelenej riadiacim orgánom podľa tejto smernice je 6 rokov 

 
9.2 O odbornú spôsobilosť tréner alebo inštruktor športu kvalifikačného stupňa I, II alebo III prejaví  

záujemca záujem formou prihlásenia sa na školenie organizované riadiacim orgánom 
 

9.3 O predĺženie doby platnosti odbornej spôsobilosti na ďalšie obdobie platnosti žiada záujemca 
písomne riadiaci orgán, pričom v žiadosti uvedie svoju prax a absolvované školenia počas 
uplynulých šiestich rokov. Riadiaci orgán na základe tejto žiadosti rozhodne o predĺžení platnosti 
odbornej spôsobilosti o ďalších 6 rokov 

 

9.4 Po uplynutí doby platnosti odbornej spôsobilosti a nedoručení žiadosti o jej predĺženie do 31.10. 
v danom roku zníži riadiaci orgán odbornú spôsobilosť o jeden stupeň, v prípade najnižšieho 
kvalifikačného stupňa ju odoberie. 

 

9.5 V prípade závažného porušenia alebo opakovaného neplnenia si povinností vyplývajúcich 
z pozície trénera alebo inštruktora športu príslušná sekcia riadiacemu orgánu navrhne kvalifikačnú 
triedu znížiť alebo odobrať. Riadiaci orgán na základe návrhu príslušnej sekcie rozhodne o znížení 
kvalifikačného stupňa alebo o odobraní odbornej spôsobilosti. 

 
 
 

10. Uznávanie kvalifikácie získanej v iných krajinách 
 

10.1 Uznanie kvalifikácie rovnocennej kvalifikácii tréner alebo inštruktor športu v kvalifikačnom 
stupni IV. alebo V. sa riadi podľa zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní 
odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

10.2 Pravidlá konania o uznaní odbornej kvalifikácie určujú § 31 a § 32 tohto zákona. 
 

10.3 Žiadosti o uznanie kvalifikácie sa zasielajú na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. (§ 49, ods. (1) písm. d) bod 3.) 



 

10.4 Uznanie kvalifikácie rovnocennej kvalifikácii tréner alebo inštruktor športu v kvalifikačnom 
stupni I. až III. vykonáva riadiaci orgán na základe písomnej žiadosti záujemcu, ktorú doloží 
dokladom o absolvovaní vzdelávania v inej krajine, ktorá je členom Medzinárodnej federácie 
orientačného behu (International Orienteering Federation) 

 

10.5 Za doklad o absolvovaní vzdelávania podľa predchádzajúceho bodu sa považuje aj zápis 
v oficiálnej elektronickej evidencii príslušnej národnej športovej organizácie. 

 
 

11. Prechodné ustanovenie 
Doterajšie vydané trénerské licencie pre orientačné športy sú platné do 31.12.2019 
 
 

12. Záverečné ustanovenie 
 
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia. 
 
 
Vypracoval: Radoslav Jonáš, Komisia rozhodcov, august 2017 
Schválil : Predsedníctvo SZOŠ, 8.11.2017  
 

 
Technická poznámka 
 
Texty právnych predpisov môžete nájsť napr. na  www.slov-lex.sk. Nasledujúce linky sa môžu v čase 
zmeniť.  
 
Link na text zákona č. 440/2015 o športe 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20170101 
 
 
Link na text vyhlášky č. 110/2016 o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti 
v športe: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/110/ 
 
 
Link na text zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/422/20160101 
 
 
 
 

 

 

 

Príloha č. 1 



Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner 

 
Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa sa nadobúda 
 
a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy 
 
b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, 
ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v 
spolupráci s vysokou školou prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého 
stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport 

c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú 
prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s s vysokou školou prostredníctvom fakulty, 
ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore 
šport 

d)  absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej vysokou školou prostredníctvom fakulty, ktorá 
uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport v 
rámci ďalšieho vzdelávania 
 
e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, 
ak 
1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a 
2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, 
ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo 
písmena d), alebo 
 
f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných predmetov, ak 
 
1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, 
ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo 
písmena d) a 
 
2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný 
šport. 
 
Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa sa 
nadobúda 
 
a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy 
 
b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, 
ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v 
spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu 
 
c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú 
prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s vysokou školou prostredníctvom fakulty, 



ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore 
šport 
 
d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej  vysokou školou prostredníctvom fakulty, ktorá 
uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport v 
rámci ďalšieho vzdelávania 
 
e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, 
ak 
 
1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a 
 
2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, 
ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo 
písmena d) 
 
f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných predmetov, ak 
 
1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, 
ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo 
písmena d) a 
 
2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport 
 
g) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných predmetov, ak 
 
1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, 
ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo 
písmena d) a 
 
2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný 
šport, alebo 
 
h) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo 
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak 
 
1. záverečná práca absolventa sa vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých a 
 
2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, 
ktoré sa vzťahujú na príslušný šport alebo na šport pre všetkých, zodpovedá rozsahu vzdelávania 
podľa písmena b), c) alebo písmena d) 
 
(6) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa sa 
nadobúda 
 
a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy 
 



b) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných predmetov, ak 
 
1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, 
ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena c), d) alebo 
písmena e) a 
 
2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport 
 
c) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, 
ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v 
spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu 
 
d) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú 
prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s vysokou školou prostredníctvom fakulty, 
ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore 
šport alebo 
 
e) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej vysokou školou prostredníctvom fakulty, ktorá 
uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport v 
rámci ďalšieho vzdelávania. 
 
(7) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa pre 
príslušný šport alebo pre šport pre všetkých sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania 
prvého stupňa v študijnom odbore šport, ak absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa 
vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých. 
 
(8) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa pre 
príslušný šport alebo pre šport pre všetkých sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania 
druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa 
vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých. 
 
 
 
 



 

Príloha č. 2 

 
Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu 

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu sa nadobúda 
 
a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy 
 
b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, 
ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v 
spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) 
 
c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú 
prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s vysokou školou prostredníctvom fakulty, 
ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore 
šport alebo 
 
d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej vysokou školou prostredníctvom fakulty, ktorá 
uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport v 
rámci ďalšieho vzdelávania. 
 

 
 



 

Príloha č. 3 

Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej  
spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner 
 
Tréner I. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 3 Európskeho kvalifikačného rámca) 
1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 
2. vie vysvetliť teoretické základy športového tréningu 
3. vie opísať základy štruktúry športového výkonu 
4. pozná metódy zaťažovania, štruktúru tréningových podnetov, základy regenerácie 
5. vie opísať zložky športového tréningu 
6. pozná tréningové metódy vedúce k optimalizácii zaťaženia v príslušnom športe 
7. vie opísať osobitosti športovej prípravy mládeže a športovej prípravy v športe pre všetkých 
8. pozná základy psychológie športu a pedagogiky v športe pre všetkých 
9. pozná základné diagnostické prostriedky na zistenie stavu trénovanosti športovcov 
10. pozná základy problematiky výživy športovca 
11. pozná základné princípy rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti 
12. vie opísať systém tréningového zaťaženia, regenerácie a oddychu športovca 
13. vie opísať teoretické východiská výberu športových talentov 
14. vie opísať metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v procese 
motorického učenia v súlade s individuálnymi osobitosťami neorganizovaných športovcov 
15. je spôsobilý v praxi samostatne vysvetliť, prakticky ukázať a naučiť základné lokomočné 
zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti 
16. má zodpovedajúce teoretické poznatky, základné praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, 
ktoré mu umožňujú asistovať pri vedení športovej prípravy na úrovni športu pre všetkých 
 
Tréner II. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 4 Európskeho kvalifikačného rámca) 
1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 
2. má odbornú spôsobilosť tréner I. kvalifikačného stupňa s najmenej jednoročnou praxou od 
získania odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa 
3. vie popísať a zdôvodniť teoretické východiská športového tréningu 
4. vie vysvetliť štruktúru športového výkonu 
5. vie vysvetliť metódy zaťažovania, štruktúru tréningových podnetov, metódy adaptácie, 
regenerácie a pozná periodizáciu a zložky športového tréningu 
6. pozná najnovšie tréningové metódy vedúce k optimalizácii zaťaženia mládeže a športovca 
vykonávajúceho šport pre všetkých v príslušnom športe 
7. vie vysvetliť osobitosti športovej prípravy mládeže, dievčat a žien 
8. vie opísať princípy individualizácie zaťaženia športovca 
9. vie vysvetliť základné diagnostické prostriedky na zistenie stavu trénovanosti športovcov 
10. orientuje sa v problematike výživy športovca 
11. dokáže aplikovať systém tréningového zaťaženia, regenerácie a oddychu športovca 
12. vie vysvetliť teoretické východiská výberu športových talentov 
13. vie pedagogicky a psychologicky pôsobiť na zverencov 
14. vie vysvetliť a aplikovať metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v 
procese motorického učenia v súlade so senzitívnymi obdobiami, ako aj individuálnymi a 
vývojovými osobitosťami mládeže 



15. je schopný viesť tréningový proces na základe adekvátneho poznania metód športového 
tréningu mládeže 
16. dokáže viesť športovca alebo tím v mládežníckych súťažiach 
17. má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu 
umožňujú viesť športovú prípravu mládeže a športovú prípravu v športe pre všetkých 
 
Tréner III. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 5 Európskeho kvalifikačného rámca) 
1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 
2. má odbornú spôsobilosť tréner II. kvalifikačného stupňa s najmenej jednoročnou praxou od 
získania odbornej spôsobilosti tréner II. kvalifikačného stupňa 
3. vie v praxi aplikovať teoretické východiská športového tréningu a pozná základy ich 
historického vývoja 
4. vie analyzovať štruktúru športového výkonu 
5. vie používať najnovšie tréningové metódy vedúce k optimalizácii zaťaženia v príslušnom športe 
6. vie aplikovať osobitosti športovej prípravy mládeže a žien pri plánovaní športového tréningu 
7. vie sa orientovať v problematike výživy vrcholových športovcov, dopingu, suplementácie 
8. vie vysvetliť systém tréningového zaťaženia, regenerácie a oddychu športovca v tréningovom 
procese 
9. vie analyzovať a v praxi uplatniť teoretické východiská výberu športových talentov 
10. vie pedagogicky a psychologicky pôsobiť na športovcov 
11. vie uplatňovať metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v procese 
osvojovania si pohybových zručností 
12. dokáže klasifikovať, administrovať a použiť diagnostické prostriedky na zistenie stavu 
trénovanosti a športovej výkonnosti športovcov 
13. vie sa orientovať v základných sociologických, etických a právnych otázkach svojho športu 
14. vie aplikovať metódy zaťažovania, štruktúru tréningových podnetov, metódy adaptácie, 
regenerácie a pozná periodizáciu a zložky športového tréningu 
15. je schopný viesť tréningový proces na základe zodpovedajúceho poznania metód športového 
tréningu 
16. dokáže viesť športovca alebo tím v súťaži 
17. má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu 
umožňujú viesť športovú prípravu talentovaného športovca, a ak tak ustanovujú vnútorné 
predpisy športového zväzu, aj športovú prípravu vrcholového športovca 
 
 
 



 

Príloha č. 4 

Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon  
odbornej činnosti tréner 
 
Tréner I. kvalifikačného stupňa 
(1) ak nejde o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca, 
a) všeobecná časť, celkovo najmenej 20 hodín výučby v týchto okruhoch 
1. biologicko-lekárske základy v športe 
2. biomechanika 
3. psychológia športu 
4. základy pedagogiky 
5. teória a didaktika športu 
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby 
c) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba pozostávajúca z vedenia časti 
tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci 
d) skúška zo všeobecnej časti 
e) skúška zo špeciálnej časti 
(2) ak ide o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca, 
a) dosiahnutie výkonnostnej úrovne v príslušnom športe určenej národným športovým zväzom 
b) skúška zo všeobecnej časti obsahovo zodpovedajúca všeobecnej časti podľa odseku (1) vyššie 
c) skúška zo špeciálnej časti obsahovo zodpovedajúca špeciálnej časti podľa odseku (1) vyššie 
 
Tréner II. kvalifikačného stupňa 
(1) ak nejde o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca, 
a) všeobecná časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby v týchto okruhoch 
1. biologicko-lekárske základy v športe 
2. biomechanika 
3. diagnostika trénovanosti 
4. psychológia športu 
5.  pedagogika športu 
6. základy etiky športu 
7. základy športu a práva 
8. teória a didaktika športu 
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 60 hodín výučby 
c) záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu športového tréningu, a 
jej obhajoba, ktorá pozostáva z vedenia časti tréningovej jednotky v praxi 
d) skúška zo všeobecnej časti 
e) skúška zo špeciálnej časti 
(2) ak ide o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca, 
a) dosiahnutie výkonnostnej úrovne v príslušnom športe určenej národným športovým zväzom 
b) skúška zo všeobecnej časti obsahovo zodpovedajúca všeobecnej časti podľa odseku (1) vyššie 
c) skúška zo špeciálnej časti obsahovo zodpovedajúca špeciálnej časti podľa odseku (1) vyššie 
 
Tréner III. kvalifikačného stupňa 
a) všeobecná časť, celkovo najmenej 50 hodín výučby v týchto okruhoch 
1. funkčná anatómia 
2. biochémia v športe 



3. fyziológia telesných cvičení 
4. biomechanika 
5. diagnostika trénovanosti 
6. regenerácia a hygiena 
7. dejiny a organizácia športu 
8. psychológia športu 
9. pedagogika športu 
10. základy sociológie športu 
11. etika športu 
12. didaktika športového tréningu 
13. šport a právo 
14. výživa v športe 
15. základy vedeckej práce v športe 
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 100 hodín výučby 
c) záverečná práca v rozsahu 20 až 30 strán, ktorá pozostáva z mezocyklu, metodického postupu, 
stavby a plánovania tréningu, hodnotenia zmien výkonnosti po aplikácii mezocyklu tréningu, a jej 
obhajoba 
d) skúška zo všeobecnej časti 
e) skúška zo špeciálnej časti 
 



 

Príloha č. 5 

Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej 
spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu 
 
Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 3 Európskeho kvalifikačného 
rámca) 
1. má stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné 
vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 
2. vie definovať základné vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka 
3. ovláda základné vedomosti potrebné na aplikovanie poznatkov pre pochopenie stratégie 
prevencie vybraných civilizačných ochorení 
4. vie rozlíšiť základné vedomosti pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého 
životného štýlu 
5. vie v praxi ukázať zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti 
6. vie definovať základné motivačné činitele účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti a 
starostlivosti o zdravie 
7. má základné poznatky o možnostiach monitorovania efektivity pohybových činností 
8. je spôsobilý odporúčať pohybové programy pre rôzne vekové kategórie 
 
Inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 4 Európskeho kvalifikačného 
rámca) 
1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 
2. má najmenej jednoročnú prax pri výkone činnosti inštruktor športu od získania odbornej 
spôsobilosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa 
3. vie vysvetliť základné vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka 
4. vie diferencovať vedomosti potrebné na aplikovanie poznatkov pre pochopenie stratégie 
prevencie vybraných civilizačných ochorení 
5. vie aplikovať základné vedomosti pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého 
životného štýlu 
6. vie vysvetliť a v praxi preukázať praktické zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti 
7. je schopný si rozširovať poznatky a vedomosti, ktoré súvisia s rozvojom špecializovaných 
zručností vybraných pohybových aktivít 
8. vie plánovať a odporúčať pohybové programy pre rôzne profesie, sociálne skupiny, zdravotné 
skupiny 
9. je schopný motivovať účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti a starostlivosti o 
zdravie 
10. vie klasifikovať efektivitu pohybových činností 
11. vie prakticky demonštrovať a analyzovať potrebné zručnosti (metódy, formy a prostriedky) 
adekvátne pre rôzne cieľové skupiny 
12. je schopný tvoriť, realizovať a hodnotiť pohybové programy pre udržanie zdravia, zvýšenie 
kondície pre rôzne profesie, vekové kategórie v rámci svojej odbornej spôsobilosti 
13. je schopný viesť jednotlivcov a rôzne tréningové skupiny vo vybraných pohybových aktivitách 
14. vie sa spolupodieľať na organizovaní pohybovej aktivity v príslušnom športe 
 
Inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 5 Európskeho kvalifikačného 
rámca) 



1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 
2. má najmenej dvojročnú prax pri výkone činnosti inštruktor športu od získania odbornej 
spôsobilosti inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa 
3. dokáže aplikovať vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka 
4. vie navrhnúť stratégiu aplikácie poznatkov pre prevenciu civilizačných ochorení 
5. dokáže vytvoriť a v praxi aplikovať program pre koncipovanie komplexných aktivít podpory 
zdravého životného štýlu 
6. vie prakticky demonštrovať potrebné zručnosti (metódy, formy a prostriedky) adekvátne pre 
rôzne cieľové skupiny 
7. je schopný podieľať sa na rozširovaní poznatkov a vedomostí, ktoré súvisia s rozvojom jeho 
špecializovanej činnosti pri vybranej pohybovej aktivite 
8. vie plánovať a odporúčať pohybové programy pre rôzne profesie, sociálne skupiny, zdravotné 
skupiny 
9. vie aplikovať poznatky z psychológie pre motivovanie účastníkov pohybovej aktivity k 
pravidelnej činnosti vedúcej k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o zdravie 
10. vie monitorovať efektivitu pohybových činností pre zdravie a pre úpravu zdravotných oslabení 
11. je schopný tvoriť, realizovať a hodnotiť pohybové programy pre udržanie zdravia, zvýšenie 
kondície 
12. je schopný viesť jednotlivcov a rôzne tréningové skupiny vo vybraných pohybových aktivitách 
13. vie organizovať rôzne formy pohybovej aktivity v športe 
14. vie riadiť, kontrolovať a hodnotiť telovýchovný proces v športe so zameraním sa na rozvoj 
zdravého spôsobu života na zlepšenie telesnej kondície a duševnej kondície všetkých skupín 
obyvateľstva 
 
 



 

Príloha č. 6 

 
Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon 
odbornej činnosti inštruktor športu 
Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa 
a) 
všeobecná časť, celkovo najmenej 20 hodín výučby v týchto okruhoch 
1. biologicko-lekárske základy v športe 
2. biomechanika 
3. regenerácia 
4. psychológia športu 
5. základy pedagogiky 
6. teória a didaktika športu 
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 40 hodín 
c) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba, ktorá pozostáva z vedenia časti 
tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci 
d) skúška zo všeobecnej časti 
e) skúška zo špeciálnej časti 
 
Inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa 
a) všeobecná časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby v týchto okruhoch 
1. biologicko-lekárske základy v športe 
2. biomechanika 
3. regenerácia a hygiena 
4. psychológia športu 
5. pedagogika 
6. sociológia športu 
7. základy etiky športu 
8. teória a didaktika športu 
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 60 hodín 
c) záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu športového tréningu, a 
jej obhajoba 
d) skúška zo všeobecnej časti 
e) skúška zo špeciálnej časti 
 
Inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa 
a) všeobecná časť, celkovo najmenej 50 hodín výučby v týchto okruhoch 
1. funkčná anatómia 
2. biochémia v športe 
3. fyziológia telesných cvičení 
4. biomechanika 
5. diagnostika trénovanosti 
6. regenerácia a hygiena 
7. dejiny a organizácia športu 
8. psychológia športu 
9. pedagogika 
10. sociológia športu 



11. etika športu 
12. didaktika športového tréningu 
13. šport a právo 
14. výživa v športe 
15. základy vedeckej práce v športe 
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 100 hodín výučby 
c) záverečná práca v rozsahu 20 až 30 strán, ktorá pozostáva z mezocyklu, aplikácie metodického 
postupu, hodnotenia zmien výkonnosti a somatických parametrov po aplikácii mezocyklu 
tréningu, a jej obhajoba 
d) skúška zo všeobecnej časti 
e) skúška zo špeciálnej časti 


