
 
SMERNICA SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU  

9/2016 
 

O  PODMIENKACH  ZÍSKANIA  KVALIFIKAČNÝCH  STUPŇOV 
ODBORNEJ  SPÔSOBILOSTI  TRÉNER  ATLETIKY 

A  LICENCIÍ TRÉNER  ATLETIKY 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Táto smernica Slovenského atletického zväzu (ďalej len „SAZ“) stanovuje podmienky 

získania kvalifikačných stupňov odbornej spôsobilosti tréner atletiky a licencií tréner atletiky 

v zmysle platnej legislatívy SR na základe zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“). SAZ má oprávnenie pripravovať 

odborníkov v oblasti atletiky získaním odbornej spôsobilosti tréner atletiky na základe 

akreditácie MŠVVaŠ SR 2015-11031/58725:8-30AA zo dňa 09.11.2015. 

 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

 

SAZ na základe svojho poslania a Stanov SAZ zabezpečuje systém vzdelávania 

trénerov atletiky pre potreby svojich riadnych členov, ako aj individuálnych členov. Získanie 

trénerskej spôsobilosti v príslušnom kvalifikačnom stupni podmieňuje výkon odbornej 

trénerskej praxe v procese zabezpečenia a riadenia tréningového procesu členov SAZ. 

 

Článok 3 

Kvalifikačné stupne odbornej spôsobilosti tréner atletiky 
 

 Stanovujú sa nasledovné kvalifikačné stupne odbornej spôsobilosti tréner atletiky: 

 tréner atletiky V. kvalifikačného stupňa 

 tréner atletiky IV. kvalifikačného stupňa 

 tréner atletiky III. kvalifikačného stupňa 

 tréner atletiky II. kvalifikačného stupňa 

 tréner atletiky I. kvalifikačného stupňa 

 

Článok 4 

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner atletiky 

 



Získanie odbornej spôsobilosti pre výkon trénera atletiky SAZ v jednotlivých 

kvalifikačných stupňoch je podmienené splnením kritérií stanovených zákonom o športe. 

Základnou podmienkou pre získanie akejkoľvek trénerskej kvalifikácie je ukončené úplné 

stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie a dosiahnutie veku 18 rokov. 

 

 

 

 

Článok 5 

Unifikácia kvalifikačných stupňov odbornej spôsobilosti tréner atletiky 

 

Kvalifikačný stupeň 

odbornej spôsobilosti 

tréner atletiky 

Predchádzajúci systém 

trénerských tried v 

atletike 

Forma vzdelania 

Tréner atletiky V. stupňa  Absolvovanie magisterského 

stupňa študijného programu 

vysokoškolského vzdelávania 

s trénerským zameraním – 

špecializácia Atletika 

Tréner atletiky IV. stupňa Tréner atletiky I. triedy 

(do 1.4.2002) 

 

 

Absolvovanie bakalárskeho 

stupňa študijného programu 

vysokoškolského vzdelávania 

s trénerským zameraním – 

špecializácia Atletika 

Tréner atletiky III. stupňa Tréner atletiky II. triedy Školenie SAZ 

Tréner atletiky II. stupňa Tréner atletiky III. triedy Školenie SAZ 

Tréner atletiky I. stupňa Školenie SAZ 

 

Článok 6 

Vydanie osvedčenia o získaní kvalifikačného stupňa 

odbornej spôsobilosti tréner atletiky 

 

1) Osvedčenie o získaní kvalifikačného stupňa odbornej trénerskej spôsobilosti 

v atletike udeľuje SAZ na základe návrhu Trénerskej, metodickej a zdravotnej komisie SAZ 

(ďalej len „TMaZK SAZ“). 

 

2) Činnosť trénera v SAZ môže vykonávať len držiteľ platného osvedčenia o získaní 

kvalifikačného stupňa odbornej spôsobilosti tréner atletiky, ktorý je zároveň aj držiteľom 

licencie tréner atletiky. 

 

3) Osvedčenie o získaní kvalifikačného stupňa odbornej trénerskej spôsobilosti 

v atletike je doklad o absolvovaní štúdia, ale neoprávňuje k výkonu činnosti trénera v SAZ 

(k tomu je nevyhnutná licencia tréner atletiky). Osvedčenie o získaní trénerskej kvalifikácie 

vydá SAZ, ktorý má akreditáciu MŠVVaŠ SR. 

 

4) TMaZK SAZ môže uznať odbornú trénerskú spôsobilosť žiadateľovi, 

ktorý absolvoval prípravu vo vzdelávacom zariadení v zahraničí na základe predloženia 

relevantných podkladov. 

 

Článok 7 



Vydanie licencie trénera atletiky 

 

1) Licenciu trénera atletiky vydáva SAZ na základe návrhu TMaZK SAZ. 

Platnosť trénerskej licencie je 2 roky. Podmienky pre získanie trénerskej licencie sú: 

 

a) licencia - tréner atletiky I. kvalifikačného stupňa 

 odborná spôsobilosť tréner atletiky I. kvalifikačného stupňa 

 podmienkou udelenia licencie je členstvo v SAZ a aktívna trénerská (alebo športová) 

prax. 

 

b) licencia - trénera atletiky II. kvalifikačného stupňa 

 odborná spôsobilosť tréner atletiky II. kvalifikačného stupňa 

 podmienkou udelenia licencie je členstvo v SAZ a aktívna trénerská (alebo športová) 

prax. 

 

c) licencia - tréner atletiky III. kvalifikačného stupňa 

 odborná spôsobilosť tréner atletiky III. kvalifikačného stupňa 

 podmienkou udelenia licencie je členstvo v SAZ a aktívna trénerská prax. 

 

d) licencia - tréner atletiky IV. kvalifikačného stupňa 

 odborná spôsobilosť tréner atletiky IV. kvalifikačného stupňa 

 podmienkou udelenia licencie je členstvo v SAZ a aktívna trénerská prax (toto neplatí 

pre absolventov v prvých 2 rokoch od ukončenia štúdia). 

 

e) licencia - tréner atletiky V. kvalifikačného stupňa 

 odborná spôsobilosť tréner atletiky V. kvalifikačného stupňa 

 podmienkou udelenia licencie je členstvo v SAZ a aktívna trénerská prax (toto neplatí 

pre absolventov v prvých 2 rokoch od ukončenia štúdia). 

 

2) Držitelia trénerskej licencie sú uvedení na web stránke www.atletikasvk.sk 

v registri trénerov. Podmienkou predĺženia licencie je dodržanie pravidiel pre vydanie 

trénerskej licencie a  účasť minimálne na jednom doškoľovacom seminári SAZ (za obdobie 

posledných dvoch rokov). 

 

3) Trénerom účastníkov Olympijských hier môže TMaZK SAZ udeliť licenciu, ktorá 

je o dva stupne vyššia ako je ich kvalifikácia. V prípade trénerov účastníkov MS a ME 

(jednotlivcov) dospelých môže TMaZK SAZ udeliť licenciu, ktorá je o jeden stupeň vyššia 

ako je ich kvalifikácia. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

 Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 14.07.2016, 

účinnosť nadobúda dňa 15.07.2016. 

http://www.atletikasvk.sk/

