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Vec: Usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky k uznávaniu odbornej
spôsobilosti
Vážený pán prezident národného športového zväzu,
vzhľadom na zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky - zákon č. 300/2008 Z z. o
organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.
300/2008 Z. z.“), vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z. z. o
akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v
športe Slovenskej republiky (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 444/2008 Z. z.“) a zákon č. 479/2008
Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 479/2008 Z. z.“), ktoré sa týkajú
vzdelávania odborníkov v oblasti telesnej kultúry, Vám zasielame usmernenie Ministerstva školstva
Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR“) k uznávaniu odbornej spôsobilosti odborníkov v oblasti
telesnej kultúry v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 444/2008 Z. z. .
A. Všeobecné ustanovenia:
1. Doklady o odbornej spôsobilosti získané pred 1. septembrom 2008 podľa vyhlášky MŠ SR
č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie
špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry (ďalej len vyhláška č. 257/1998 Z. z.) sú
platné naďalej (napr. III. trieda až diplomovaný tréner). Príslušný národný športový zväz
(ďalej len „NŠZ“) uzná odbornú spôsobilosť získanú podľa systému ustanoveného vo
vyhláške MŠ SR 257/1998 Z. z. a po absolvovaní ďalšieho vzdelávania resp. prípravy podľa
podmienok určených NŠZ predĺži príslušnú licenciu na základe vzdelania a potrebnej praxe,
podľa licenčného systému schváleného NŠZ.
2. Po získaní akreditácie podľa § 11 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v platnom znení môže príslušné akreditované vzdelávacie zariadenie
(ďalej len „VZ“) uskutočňovať prípravu na vykonávanie špecializovaných činností podľa
Jednotného vzdelávacieho systému ustanoveného vo vyhláške MŠ SR č. 444/2008 Z. z. .
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3. Príprava na vykonávanie špecializovaných činností, ktorá sa začala podľa vyhlášky MŠ SR
č. 257/1998 Z. z. môže končiť aj po tomto termíne. Príprava na vykonávanie
špecializovaných činností podľa vyhlášky MŠ SR č. 444/2008 Z. z. môže začať až po
získaní novej akreditácie.
4. Doklady o odbornej spôsobilosti (osvedčenie, VŠ diplom) získané v Slovenskej republike
uznáva na základe získanej odbornej spôsobilosti príslušný NŠZ a príslušný odbor
živnostenského podnikania.
5. Akreditované VZ môže na žiadosť uchádzača po odbornom posúdení vysokou školou uznať
odbornú spôsobilosť získanú v cudzine a vydať mu osvedčenie (doklad o získanej odbornej
spôsobilosti). Odbornú spôsobilosť občanov členských štátov Európskej únie, Nórska,
Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti
telesnej kultúry a na vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov uznáva podľa
osobitného predpisu MŠ SR (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní).
6. Príslušný NŠZ povoľuje vykonávanie špecializovaných činností športových odborníkov
a zabezpečuje ich vzdelávanie a odbornú prípravu (podľa § 8 ods. 2 písm. f) zákona č.
300/2008 Z. z.).
7. MŠ SR vydáva VZ potvrdenie o akreditácii (podľa § 4 písm. i) zákona č. 288/1997 Z. z.
v znení neskorších predpisov). Bez akreditácie nemôže VZ vydávať účastníkom prípravy na
vykonávanie špecializovaných činností doklad o odbornej spôsobilosti (osvedčenie).
8. Akreditované VZ môže vydávať účastníkom prípravy na vykonávanie špecializovaných
činností doklad o odbornej spôsobilosti len pre odbornú spôsobilosť, na ktorú má od MŠ SR
vydané potvrdenie o akreditácii.
9. NŠZ povoľuje vykonávanie špecializovaných činností vydaním a aktualizovaním licencie.
Bližšie podmienky udelenia licencie určuje NŠZ. MŠ SR odporúča NŠZ vydať pre
udeľovanie licencií odborníkom v športe internú smernicu.
B. Špecifické ustanovenia:
Uznávanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
podľa vyhlášky MŠ SR č. 444/2008 Z. z.:
Kategória športového
odborníka:
1. Tréner
2. Rozhodca
3. Iný odborník
1.1 Tréner I.
kvalifikačného
stupňa

Komu sa uznáva
odborná spôsobilosť (§
5 ods. 9 vyhlášky č.
444/2008 Z. z.)
1. absolventom
vzdelávacieho
programu
akreditovaných
VZ,
2. aktívnym
športovcom po
dosiahnutí
výkonnostnej
úrovne určenej
národným ŠZ

Príklady z praxe::

Doklad
o odbornej
spôsobilosti:

Osvedčenie
1. absolventi
akreditovaného VZ
akreditovaného
školenia
príslušného
športového zväzu
v odbornej
spôsobilosti
tréner I.
kvalifikačného
stupňa v uznanom
športe,
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a po absolvovaní
záverečných
skúšok
akreditovaného
programu,
3. absolventom
športových tried
stredných škôl,
ktorí absolvujú
vyučovací
predmet športová
príprava v rámci
vyučovacieho
procesu

1.2 Tréner II.
kvalifikačného
stupňa

1. absolventom
vzdelávacieho
programu
akreditovaných
VZ,
2. aktívnym
športovcom po
dosiahnutí
výkonnostnej
úrovne určenej
národným ŠZ
a po absolvovaní
záverečných
skúšok
akreditovaného
programu,
3. absolventom
stredných
športových škôl,
ktorí ukončia
štúdium
maturitou
z predmetu
športová
príprava,
4. absolventom
príslušných

2. aktívni športovci,
ktorí dosiahnu
výkonnosť určenú
športovým
zväzom a sú
preskúšaní
z akreditovaného
programu tréner I.
kvalifikačného
stupňa v uznanom
športe,
3. absolventi
športových tried
a tried
s rozšíreným
vyučovaním
športovej
prípravy
v stredných
školách
v uznanom
športe,
1. absolventi
akreditovaného
školenia
príslušného
športového zväzu
v odbornej
spôsobilosti
tréner II.
kvalifikačného
stupňa v uznanom
športe,
2. aktívni športovci,
ktorí dosiahnu
výkonnosť určenú
športovým
zväzom a sú
preskúšaní
z akreditovaného
programu tréner
II. kvalifikačného
stupňa v uznanom
športe,
3. absolventi
športových škôl,
ktorí zmaturovali
z predmetu
športová príprava

Osvedčenie
akreditovaného
VZ, diplom VŠ +
doklad z príslušnej
fakulty o vykonaní
skúšky
z príslušného
športu
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fakúlt vysokých
škôl
s telovýchovným
a športovým
programom
štúdia, ktorí
vykonali skúšku
z príslušného
športu,

1.3 Tréner III.
kvalifikačného
stupňa

1.4 Tréner IV.
kvalifikačného
stupňa

1. absolventom
vzdelávacieho
programu
akreditovaných
VZ,
2. absolventom
akreditovaného
bakalárskeho
štúdia
alebo
magisterského
štúdia
na
príslušnej
vysokej
škole,
ktorí absolvovali
povinne
voliteľný
predmet
z príslušnej
športovej
špecializácie
v rozsahu
potrebnom
na
získanie
kategórie trénera
III.
kvalifikačného
stupňa,
1. absolventom
akreditovaného
bakalárskeho
štúdia
v študijnom

v uznanom
športe,
4. absolventi
príslušných fakúlt
vysokých škôl
s TV a športovým
programom
štúdia, ktorí
vykonali skúšku
z príslušného
športu, to zn. nie
zo športovej
špecializácie (ide
o 1 skúšku, napr.
z atletiky,
basketbalu
hádzanej, atď.,)
Osvedčenie
1. absolventi
akreditovaného VZ
akreditovaného
školenia
príslušného
športového zväzu
v odbornej
spôsobilosti
tréner III.
kvalifikačného
stupňa,
2. absolventom
učiteľského štúdia
TV, ktorí
absolvujú
predmet danej
športovej
špecializácie
v plnom rozsahu
a zakončia ho
skúškou
a obhajobou
písomnej práce.

1. Absolventi
akreditovaného
bakalárskeho
štúdia
v študijnom

VŠ diplom
(bakalárske
štúdium)
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1.5 Tréner V.
kvalifikačného
stupňa

odbore šport,
v študijnom
programe
trénerstvo alebo
v medziodborový
ch študijných
programoch
trénerstvo s inou
predmetovou
špecializáciou,
2. trénerom, ktorí
získali najvyššiu
trénerskú
kvalifikáciu do 1.
apríla 2002
a ktorí absolvujú
doškolenie
príslušného
národného ŠZ,

odbore
šport,
v študijnom
programe
trénerstvo alebo
v medziodborový
ch
študijných
programoch
trénerstvo s inou
predmetovou
špecializáciou (po
3 rokoch štúdia
na
príslušnej
fakulte
VŠ
a splnení
všetkých
požiadaviek
stanovených
študijným
poriadkom, to zn.
získaní
príslušného počtu
kreditov,
vykonaní
záverečných
skúšok a obhájení
bakalárskej práce
s problematikou
danej športovej
špecializácie.

1. absolventom
akreditovaného
magisterského
štúdia v odbore
šport,
v študijnom
programe
trénerstvo alebo
v medziodborový
ch študijných
programoch
trénerstvo s inou
predmetovou
špecializáciou,

1. Absolventi
akreditovaného
magisterského
štúdia
v študijnom
odbore
šport,
v študijnom
programe
trénerstvo alebo
v medziodborový
ch
študijných
programoch
trénerstvo s inou
predmetovou
špecializáciou (po
2 rokoch štúdia
na magisterskom
stupni
na
príslušnej fakulte

VŠ diplom
(magisterské
štúdium)
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VŠ
a splnení
všetkých
požiadaviek
stanovených
študijným
poriadkom, to zn.
získaní
príslušného počtu
kreditov,
vykonaní štátnych
skúšok a obhájení
diplomovej práce
s problematikou
danej športovej
špecializácie.
2.1 Rozhodca I.
kvalifikačného
stupňa

2.2 Rozhodca II.
kvalifikačného
stupňa

2.3 Rozhodca III.
kvalifikačného
stupňa

3.1 Športový
manažér IV.
kvalifikačného
stupňa

- absolventom
vzdelávacieho
programu
akreditovaných VZ

- absolventi
akreditovaného
školenia príslušného
športového zväzu
v odbornej
spôsobilosti rozhodca
I. kvalifikačného
stupňa v uznanom
športe,

Osvedčenie
akreditovaného VZ

Osvedčenie
- absolventi
akreditovaného VZ
akreditovaného
školenia príslušného
športového zväzu
v odbornej
spôsobilosti rozhodca
II. kvalifikačného
stupňa v uznanom
športe,
Osvedčenie
absolventi
- absolventom
akreditovaného VZ
akreditovaného
vzdelávacieho
školenia príslušného
programu
športového zväzu
akreditovaných VZ
v odbornej
spôsobilosti rozhodca
III. kvalifikačného
stupňa v uznanom
športe,
VŠ diplom
Absolventi
- absolventom
(bakalárske
akreditovaného
akreditovaného
štúdium)
bakalárskeho štúdia
bakalárskeho štúdia
v študijnom odbore šport v študijnom odbore šport,
v študijnom programe
v študijnom programe
- absolventom
vzdelávacieho
programu
akreditovaných VZ
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športový manažment

3.2 Športový
manažér V.
kvalifikačného
stupňa

3.3 Cvičiteľ,
inštruktor, učiteľ
lyžovania
a snoubordingu I.
kvalifikačného
stupňa
3.4 Cvičiteľ,
inštruktor, učiteľ
lyžovania
a snoubordingu II.
kvalifikačného
stupňa
3.5 Cvičiteľ,
inštruktor, učiteľ
lyžovania
a snoubordingu III.
kvalifikačného
stupňa

športový manažment (po
3 rokoch štúdia na
príslušnej fakulte VŠ
a splnení všetkých
požiadaviek stanovených
študijným poriadkom, to
zn. získaní príslušného
počtu kreditov, vykonaní
záverečných skúšok
a obhájení bakalárskej
práce s problematikou
daného študijného
programu.
VŠ diplom
Absolventi
- absolventom
(magisterské
akreditovaného
akreditovaného
štúdium)
magisterského štúdia
magisterského štúdia
v študijnom odbore šport v študijnom odbore šport,
v študijnom programe
v študijnom programe
športový manažment (po
športový manažment
2 rokoch štúdia na
príslušnej fakulte VŠ
a splnení všetkých
požiadaviek stanovených
študijným poriadkom, to
zn. získaní príslušného
počtu kreditov, vykonaní
štátnych skúšok
a obhájení diplomovej
práce s problematikou
daného študijného
programu.
Osvedčenie
- absolventi školení
- absolventom
akreditovaného VZ
športových zväzov,
vzdelávacieho
asociácií a iných
programu
právnických osôb
akreditovaných VZ
a fyzických osôb I.
kvalifikačného stupňa,
Osvedčenie
- absolventi školení
- absolventom
akreditovaného VZ
športových zväzov,
vzdelávacieho
asociácií a iných
programu
právnických osôb
akreditovaných VZ
a fyzických osôb II.
kvalifikačného stupňa,
Osvedčenie
- absolventi školení
- absolventom
akreditovaného VZ
športových zväzov,
vzdelávacieho
asociácií a iných
programu
právnických osôb
akreditovaných VZ
a fyzických osôb III.
kvalifikačného stupňa,
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3.6 Inštruktor IV.
kvalifikačného
stupňa

- absolventom
akreditovaného
bakalárskeho štúdia
v študijnom odbore šport
v študijnom programe
s predmetovou
špecializáciou

absolventom
akreditovaného
bakalárskeho štúdia
v študijnom odbore šport
v študijnom programe
s uvedenými športovými
predmetovými
špecializáciami: šport
a rekreácia, šport a
zdravie

VŠ diplom
(bakalárske
štúdium)

3.7 Inštruktor V.
kvalifikačného
stupňa

- absolventom
akreditovaného
magisterského štúdia
v študijnom odbore šport
v študijnom programe
s predmetovou
špecializáciou

absolventom
akreditovaného
magisterského štúdia
v študijnom odbore šport
v študijnom programe
s uvedenými športovými
predmetovými
špecializáciami:
šport a rekreácia, šport
a zdravie
- absolventi
akreditovaných
vzdelávacích zariadení
právnických osôb
a fyzických osôb,
- absolventi
akreditovaných
vzdelávacích zariadení
právnických osôb
a fyzických osôb,
- absolventi
akreditovaných
vzdelávacích zariadení
právnických osôb
a fyzických osôb,

VŠ diplom
(magisterské
štúdium)

3.8 Športový masér

- absolventom
vzdelávacieho
programu
akreditovaných VZ

3.9 Športový
administrátor

- absolventom
vzdelávacieho
programu
akreditovaných VZ

3.10 Organizátor
športových podujatí

- absolventom
vzdelávacieho
programu
akreditovaných VZ

Osvedčenie
akreditovaného VZ

Osvedčenie
akreditovaného VZ

Osvedčenie
akreditovaného VZ

S úctou

Mgr. Pavol Macko
generálny riaditeľ sekcie
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