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SMERNICA schválená VV STZ d ňa 21. 02. 2014 

Uznávanie odbornej spôsobilosti 

Tréneri  

1. kvalifika čný stupe ň 
a) absolventom vzdelávacieho programu akreditovaného vzdelávacieho 
zariadenia  
b) športovcom , ktorí dosiahli rebríček SR v kategórii dospelých 1-10 minimálne 
v dvoch sezónach. Po vypracovaní a obhájení záverečnej práce v rozsahu 
minimálne 15 strán. 
c) absolventom športových tried stredných škôl  a gymnázií, ktorí v rámci 
vyučovania absolvujú predmet športová príprava v rozsahu minimálne 17 hodín 
všeobecná časť a v rozsahu minimálne 33 hodín špecializovaná časť prípravy a 
 výuka bola vedená pedagógom s licenciu trénera STZ stupňa B. V prípade, že 
absolventi stredných športových škôl a gymnázií nemali  v rámci vyučovania 
špeciálnu tenisovú časť, bude im uznaná iba všeobecná časť a pre získanie 
kvalifikácie trénera musia absolvova ť špeciálnu časť v rámci školení trénerov 1. 
kvalifikačného stupňa organizovaných STZ. 
Pri žiadosti o uznanie kvalifikácie 1. kvalifikačného stupňa musia byť priložené 
tieto doklady: 

- osvedčenie o absolvovaní predmetu športová príprava s menovite 
uvedeným pedagógom 

 
2. kvalifika čný stupe ň 
a) absolventom vzdelávacieho programu akreditovaného vzdelávacieho 
zariadenia  
b) športovcom, ktorí dosiahli rebríček ATP, WTA v kategórii dospelých  
1-250, reprezentantom v DC a FC tímoch, po vypracovaní a obhájení záverečnej 
práce v rozsahu minimálne 15 strán. 
c) absolventom športových tried stredných škôl  a gymnázií, ktorí v rámci 
vyučovania absolvujú predmet športová príprava v rámci ktorej je   všeobecná 
časť v rozsahu minimálne 33 hodín a špecializovaná časť  v rozsahu minimálne 
67 hodín, je vedená pedagógom s licenciu trénera STZ stupňa A alebo B 
a štúdium ukončia maturitnou skúškou zo športovej prípravy. Podmienkou 
uznania je vypracovanie práce s tematikou športovej prípravy v tenise v rozsahu 
minimálne 15 strán. V prípade, že absolventi stredných športových škôl a 



  01/14/12 

 

gymnázií nemali  v rámci vyučovania špeciálnu tenisovú časť, štúdium ukončili 
maturitou zo športovej prípravy, bude im uznaná iba všeobecná časť a pre  
získanie kvalifikácie trénera musia absolvova ť špeciálnu časť v rámci školení 
trénerov 2. kvalifikačného stupňa organizovaných STZ. 
Pri žiadosti o uznanie kvalifikácie 2. kvalifikačného stupňa musia byť priložené 
tieto doklady: 

- osvedčenie o absolvovaní predmetu športová príprava s menovite 
uvedeným pedagógom 

- prácu spĺňajúce vyššie uvedené podmienky 
- maturitné vysvedčenie 

 
3. kvalifika čný stupe ň 
a) absolventom vzdelávacieho programu akreditovaného vzdelávacieho 
zariadenia  
b) absolventom akreditovaného bakalárskeho alebo magisterského štúdia na 
vysokej škole, ktorí absolvovali povinne voliteľný predmet zo športovej prípravy 
rozsahu minimálne 55 hodím všeobecnej prípravy a 95 hodín špecializácie, výuka 
bola vedená pedagógom s licenciou trénera STZ stupňa A a štúdium ukončili 
záverečnou prácou s tematikou športovej prípravy v tenise. 
Pri žiadosti o uznanie kvalifikácie 3. kvalifikačného stupňa musia byť priložené 
tieto doklady: 

- osvedčenie o absolvovaní predmetu športová príprava s menovite 
uvedeným pedagógom 

- prácu spĺňajúce vyššie uvedené podmienky 
- vysvedčenie o štátnej skúške 

 
4. kvalifika čný stupe ň 
a) absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore šport, 
v študijnom programe trénerstvo alebo v študijnom programe  trénerstvo 
v kombinácii s inou predmetovou špecializáciou, ak štúdium ukončili záverečnou 
prácou a štátnou skúškou zo zvolenej špecializácie. 
Pri žiadosti o uznanie kvalifikácie 4. kvalifikačného stupňa musia byť priložené 
tieto doklady: 

- osvedčenie o absolvovaní predmetu športová príprava v tenise s menovite 
uvedeným pedagógom 

- prácu spĺňajúce vyššie uvedené podmienky 
- vysvedčenie o štátnej skúške 
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5. kvalifika čný stupe ň 
a) absolventom akreditovaného magisterského štúdia v študijnom odbore šport, 
v študijnom programe trénerstvo alebo v študijnom programe  trénerstvo 
v kombinácii s inou predmetovou špecializáciou, ak štúdium ukončili záverečnou 
prácou a štátnou skúškou zo zvolenej špecializácie. 
Pri žiadosti o uznanie kvalifikácie 5. kvalifikačného stupňa musia byť priložené 
tieto doklady: 

- osvedčenie o absolvovaní predmetu športová príprava v tenise s menovite 
uvedeným pedagógom 

- prácu spĺňajúce vyššie uvedené podmienky 
- vysvedčenie o štátnej skúške 

 
Uznávanie zahrani čného vzdelania  
Žiadosti o uznanie kvalifikačného stupňa doložené dokladmi o získaní vzdelania 
v zahraničí sa posudzujú osobitne. V prípade vysokoškolského vzdelania musia 
byť doklady uznané  MŠVVaŠ SR. 
 
Rozhodcovia: 
1.,2.,3. kvalifika čný stupe ň 
Absolventom príslušného vzdelávacieho programu akreditovaného vzdelávacieho 
zariadenia  
 
 
 
 
 
 


