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VZDELÁVANIE TRÉNEROV A UDEĽOVANIE 

TRÉNERSKÝCH LICENCIÍ 
(súťažná smernica) 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1.1. 

Slovenský zväz florbalu (ďalej len „SZFB“) na základe § 16 ods. 2 písm. i) zákona č. 440/2015 

Z. z. zabezpečuje odbornú prípravu pre svojich športových odborníkov - trénerov, nakoľko 

pre účasť družstiev v súťažiach môže byť, na základe ustanovenia v článku 4.3 písm. f) 

Súťažného poriadku SZFB, vyžadovaný tréner s príslušnou platnou trénerskou licenciou 

SZFB. Konkrétne požiadavky na trénerské vedenie pre jednotlivé súťaže SZFB sú stanovené 

v súťažnej smernici „Požiadavky na trénerské vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach 

SZFB“. Zmeny v súťažnej smernici „Požiadavky na trénerské vedenie družstiev, v jednotlivých 

súťažiach SZFB“, musia byť oznámené klubom minimálne jeden rok predtým ako vstúpia do 

platnosti. 

1.2. 

Odbornú prípravu pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti v 

športe ako tréner, na základe § 83 ods. 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z., zabezpečuje SZFB 

v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého  alebo 

druhého stupňa v študijnom odbore šport. 

1.3. 

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy, v zmysle ustanovení tejto súťažnej smernice, 

absolvent dostane Osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti 

v športe ako tréner v príslušnom kvalifikačnom stupni. 

1.4. 

Na základe Osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe 

ako tréner, v zmysle ustanovení tejto súťažnej smernice a dodržaní ďalších ustanovení v 

článku 5 tejto súťažnej smernice, Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB zapíše 

absolventa do Vzdelávacieho portálu SZFB ako trénera a udelí mu príslušnú trénerskú 

licenciu SZFB. 

1.5. 

Termíny odborných príprav pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej 

činnosti v športe ako tréner zverejní Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB pred 

každou súťažnou sezónou vo Vzdelávacom portáli SZFB. 

1.6. 

Vzdelávací portál SZFB poskytuje členom SZFB komplexnú podporu vo veci vzdelávania 

trénerov a udeľovania trénerských licencii SZFB. 

1.7. 

Vzdelávací portál SZFB spravuje Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB. 
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Článok 2 

Trénerské licencie SZFB 

2.1. 

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti v športe ako tréner je v SZFB rozdelená na 

kvalifikačné stupne, ku ktorým sú priradené nasledujúce trénerské licencie SZFB: 

1) Tréner v príprave - Trénerská licencia D, 

2) Tréner I. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal - Trénerská 

licencia C, 

3) Tréner II. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal - Trénerská 

licencia B, 

4) Tréner III. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal - Trénerská 

licencia A. 

 

Článok 3 

Podmienky k prijatiu na odbornú prípravu 

3.1. 

Prihlasovanie na odbornú prípravu pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

odbornej činnosti v športe ako tréner, v zmysle tejto súťažnej smernice, je možné len 

prostredníctvom Vzdelávacieho portálu SZFB, kde je nevyhnutné byť riadne registrovaný 

a pravdivo vyplniť všetky požadované údaje, v zmysle požiadaviek uvedených pri registrácií 

do Vzdelávacieho portálu SZFB. 

3.2. 

Podmienky k prijatiu na odbornú prípravu pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon 

odbornej činnosti v športe ako Tréner v príprave sú: 

1) zaplatiť príslušný poplatok odbornej prípravy na bankový účet uvedený vo 

Vzdelávacom portáli SZFB do termínu, ktorý je uvedený pri konkrétnom termíne 

odbornej prípravy uvedenej v zozname odborných príprav vo Vzdelávacom portáli 

SZFB, 

2) vek minimálne 15 rokov. 

3.3. 

Podmienky k prijatiu na odbornú prípravu pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon 

odbornej činnosti v športe ako Tréner I. až III. kvalifikačného stupňa sú: 

1) zaplatiť príslušný poplatok podľa kvalifikačného stupňa odbornej prípravy na 

bankový účet uvedený vo Vzdelávacom portáli SZFB do termínu, ktorý je uvedený pri 

konkrétnom kvalifikačnom stupni a konkrétnom termíne odbornej prípravy uvedenej 

v zozname odborných príprav vo Vzdelávacom portáli SZFB, 

2) preukázať najvyššie dosiahnuté vzdelanie formou diplomu alebo maturitného 

vysvedčenia (požadované je minimálne úplne stredné všeobecné alebo odborné 

vzdelanie). Diplom alebo maturitné vysvedčenie je potrebné oskenovať a nahrať do 

svojho profilu vo Vzdelávacom portáli SZFB. 

3.4. 

Ďalšie podmienky pre prijatie na odbornú prípravu pre získanie odbornej spôsobilosti na 

výkon odbornej činnosti v športe ako Tréner II. a III. kvalifikačného stupňa sú: 

1) Tréner II. kvalifikačného stupňa: 

a) minimálne 1 rok praxe Trénera I. kvalifikačného stupňa so športovou 

špecializáciou florbal, 

2) Tréner III. kvalifikačného stupňa: 

a) minimálne 1 rok praxe Trénera II. kvalifikačného stupňa so športovou 

špecializáciou florbal.  
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3.5. 

V prípade odhlásenia z odbornej prípravy pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

odbornej činnosti v športe ako tréner, v zmysle tejto súťažnej smernice, po termíne 

stanovenom pri konkrétnom kvalifikačnom stupni a konkrétnom termíne odbornej prípravy 

uvedenej v zozname odborných príprav vo Vzdelávacom portáli SZFB, zaplatený poplatok 

odbornej prípravy prepadá v prospech SZFB. 

3.6. 

Okrem podmienok uvedených v ustanovení v článku 3 tejto súťažnej smernice je nevyhnutné 

splniť aj ďalšie podmienky, ktoré sú uvedené pri konkrétnom kvalifikačnom stupni 

a konkrétnom termíne odbornej prípravy uvedenej v zozname odborných príprav vo 

Vzdelávacom portáli SZFB. 

 

Článok 4 

Podmienky k udeleniu osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti 

4.1. 

Podmienkou pre udelenie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti 

v športe ako Tréner v príprave je úspešné absolvovanie odbornej prípravy.  

Odborná príprava pozostáva z: 

1) prednášok a praktických cvičení v časovom rozsahu: 

a) Tréner v príprave - 10 hodín (10 hodín špeciálna časť). 

4.2. 

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy pre získanie odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie odbornej činnosti v športe ako Tréner v príprave bude Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe ako Tréner v príprave nahrané do profilu vo 

Vzdelávacom portáli vo forme PDF. 

4.3. 

Podmienkou pre udelenie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti 

v športe ako Tréner I. až III. kvalifikačného stupňa je úspešné absolvovanie odbornej prípravy 

podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

110/2016 Z. z..  

Odborná príprava pozostáva z: 

1) prednášok a praktických cvičení v časovom rozsahu: 

a) Tréner I. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal - 60 hodín 

(20 hodín všeobecná časť a 40 hodín špeciálna časť), 

b) Tréner II. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal - 100 

hodín 

(40 hodín všeobecná časť a 60 hodín špeciálna časť), 

c) Tréner III. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal -  150 

hodín 

(50 hodín všeobecná časť a 100 hodín špeciálna časť), 

2) záverečnej práce v rozsahu: 

a) Tréner I. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal - 5 až 10 

strán, 

b) Tréner II. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal - 10 až 15 

strán, 

c) Tréner III. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal - 20 až 30 

strán,  

3) obhajoby záverečnej práce, 

4) záverečnej skúšky zo všeobecnej časti, 
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5) záverečnej skúšky zo špeciálnej časti. 

4.4. 

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy pre získanie odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie odbornej činnosti v športe ako Tréner I. až III. kvalifikačného stupňa bude 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe ako Tréner 

v príslušnom kvalifikačnom stupni odoslané doporučenou poštou na adresu uvedenú v 

profile vo Vzdelávacom portáli SZFB a bude aj nahrané do profilu vo Vzdelávacom portáli vo 

forme PDF. 

4.5. 

Fakulta vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého alebo druhého stupňa v 

študijnom odbore šport, zodpovedá za všetky náležitosti spojené so všeobecnou častou 

odbornej prípravy. 

4.6. 

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB zodpovedá za všetky náležitosti spojené 

so špeciálnou časťou odbornej prípravy. 

4.7. 

Konkrétne kritériá pre úspešné absolvovanie všeobecnej časti odbornej prípravy, v zmysle 

ustanovení v článku 4 tejto súťažnej smernice, určuje príslušná fakulta vysokej školy, ktorá 

uskutočňuje študijné programy prvého alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport. 

4.8. 

Konkrétne kritériá pre úspešné absolvovanie špeciálnej časti odbornej prípravy, v zmysle 

ustanovení v článku 4 tejto súťažnej smernice, sú uvedené pri konkrétnom termíne odbornej 

prípravy uvedenej v zozname odborných príprav vo Vzdelávacom portáli SZFB. 

4.9. 

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti v športe ako tréner, v zmysle tejto súťažnej 

smernice, udelená úspešným absolvovaním odbornej prípravy, v zmysle ustanovení v článku 

4 tejto súťažnej smernice, má časovo neobmedzenú platnosť.  

 

Článok 5 

Podmienky k udeleniu trénerskej licencie SZFB 

5.1. 

Trénerskú licenciu SZFB udeľuje Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB na 

základe žiadosti prostredníctvom Vzdelávacieho portálu SZFB. 

5.2. 

Podmienky pre možnosť odoslania žiadosti k udeleniu trénerskej licenciu SZFB 

prostredníctvom Vzdelávacieho portálu SZFB, sú: 

1) individuálne členstvo v SZFB, 

2) preukázanie svojej odbornej spôsobilosti. Tréneri, ktorí získali svoju odbornú 

spôsobilosť na výkon odbornej činnosti v športe ako tréner, v zmysle ustanovenia 

v článku 4.2 alebo 4.4 tejto súťažnej smernice, majú preukázanú svoju odbornú 

spôsobilosť na vykonávanie odbornej činnosti v športe ako tréner automaticky. 

Tréneri, ktorí získali svoju odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti v športe 

ako tréner, v zmysle ustanovení v článku 9 tejto súťažnej smernice, musia preukázať 

svoju odbornú spôsobilosť na vykonávanie odbornej činnosti v športe ako tréner 

podľa ustanovení v článku 9 tejto súťažnej smernice, 

3) preukázanie svojej bezúhonnosti na základe výpisu z registra trestov v zmysle § 7 ods. 

1 až 3 zákona č. 410/2015 Z. z. (nie starším ako 3 mesiace od odoslania prvej žiadosti 

k udeleniu trénerskej licencie SZFB). Výpis z registra testov je potrebné oskenovať 

a nahrať do svojho profilu vo Vzdelávacom portáli SZFB. Stratu bezúhonnosti je 
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tréner povinný neodkladne oznámiť Komisii vzdelávania a talentovanej mládeže 

SZFB, 

4) zaplatenie licenčného poplatku, v zmysle Licenčného poriadku SZFB, na bankový účet 

uvedený vo Vzdelávacom portáli SZFB. Toto ustanovenie sa netýka trénerov, ktorým 

trénerská licencia SZFB bola udelená po prvýkrát od získania odbornej spôsobilosti 

na výkon odbornej činnosti v športe ako tréner, v zmysle ustanovenia v článku 4.2 

alebo 4.4 tejto súťažnej smernice, 

5) dostatočný počet kreditov, v zmysle ustanovenia v článku 7.1 tejto súťažnej 

smernice, 

6) minimálny vek 18 rokov. 

5.3. 

Udelená trénerská licencia SZFB, v zmysle ustanovení v článku 5 tejto súťažnej smernice, je 

platná na jednu súťažnú sezónu, pričom jej platnosť je do 30. júna práve prebiehajúcej 

súťažnej sezóny. Pre udelenie trénerskej licencie SZFB pre nasledujúcu súťažnú sezónu je 

potrebné postupovať podľa ustanovení v článku 5 tejto súťažnej smernice. 

 

Článok 6 

Doškoľovacie semináre 

6.1. 

Doškoľovacie semináre sú konané za účelom možnosti získania kreditov, ktoré sú 

nevyhnutné pre udelenie trénerskej licencie SZFB, v zmysle ustanovenia v článku 5.2 tejto 

súťažnej smernice. 

6.2. 

Doškoľovacie semináre majú spravidla formu jednodňovej odbornej prípravy a podľa svojho 

obsahu a rozsahu sú ohodnotené rôznym počtom kreditov. 

6.3. 

Po úspešnom absolvovaní doškoľovacieho semináru budú trénerovi pripísané kredity 

absolvovaného semináru. 

6.4. 

Konkrétne kritériá pre úspešné absolvovanie doškoľovacieho semináru, v zmysle 

ustanovenia v článku 6.3 tejto súťažnej smernice, sú uvedené pri konkrétnom doškoľovacom 

seminári uvedenom v zozname odborných príprav vo Vzdelávacom portáli SZFB. 

6.5. 

Na doškoľovacie semináre sa prihlasuje prostredníctvom Vzdelávacieho portálu SZFB. 

6.6. 

Doškoľovacie semináre sú pre všetkých trénerov s platnou trénerskou licenciou SZFB, 

bezplatné. 

6.7. 

Tréneri s platnou trénerskou licenciou SZFB sa môžu bezplatne zúčastniť na neobmedzenom 

počte doškoľovacích seminárov. 

6.8. 

V prípade odhlásenia z doškoľovacieho semináru po termíne stanovenom pri konkrétnom 

doškoľovacom seminári uvedenom v zozname odborných príprav vo Vzdelávacom portáli 

SZFB tréner stráca možnosť bezplatne sa zúčastniť na jeho najbližšom doškoľovacom 

seminári, teda neplatí preňho ustanovenie v článku 6.6 tejto súťažnej smernice. 

6.9. 

Tréner, ktorý stratil možnosť sa bezplatne zúčastniť na doškoľovacom seminári v zmysle 

ustanovenia v článku 6.8 tejto súťažnej smernice, je povinný zaplatiť príslušný poplatok 

doškoľovacieho semináru na bankový účet uvedený vo Vzdelávacom portáli SZFB do 
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termínu, ktorý je uvedený pri konkrétnom doškoľovacom seminári uvedenom v zozname 

odborných príprav vo Vzdelávacom portáli SZFB. 

 

Článok 7 

Kredity 

7.1. 

V zmysle ustanovenia v článku 5.2 tejto súťažnej smernice, k udeleniu trénerskej licencie 

SZFB je potrebné mať 10 kreditov. 

7.2. 

Trénerom, ktorí získali svoju odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti v športe ako 

tréner, v zmysle ustanovení v článkoch 4.1 a 9.1 tejto súťažnej smernice, je automaticky 

pripísaných 30 kreditov, ak od dátumu udelenia Osvedčenia a ich prvou žiadosťou o udelenie 

trénerskej licencie SZFB neubehli viac ako 3 kalendárne roky, inak je im pridelených 10 

kreditov. 

7.3. 

Trénerom, ktorí získali svoju odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti v športe ako 

tréner, v zmysle ustanovenia v článku 9.2 tejto súťažnej smernice, je automaticky pripísaných 

30 kreditov. 

7.4. 

Trénerom, ktorí získali svoju odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti v športe ako 

tréner, v zmysle ustanovení v článkoch 9.3, 9.4 a 9.5 tejto súťažnej smernice, je automaticky 

pripísaných 10 kreditov. 

7.5. 

V zmysle ustanovenia v článku 6.3 tejto súťažnej smernice, je možné trénerovi pripísať 

maximálne 20 kreditov počas jednej súťažnej sezóny. 

7.6. 

Tréner môže mať v súčte pripísaných maximálne 40 kreditov. 

7.7. 

Tréner môže mať pripísaný aj záporný počet kreditov a to hlavne v prípade, keď mu bola zo 

závažných dôvodov odňatá trénerská licencia SZFB, v zmysle ustanovenia v článku 8.4 tejto 

súťažnej smernice. 

7.8 

Všetkým trénerom, ktorí získali odbornú spôsobilosť, prípadne všetkým trénerom, ktorým 

bola uznaná ich odborná spôsobilosť v zmysle tejto súťažnej smernice a nepožiadali 

o udelenie trénerskej licencie SZFB v práve prebiehajúcej súťažnej sezóny bude 30. júna 

odpočítaných 10 kreditov. 

 

Článok 8 

Odňatie trénerskej licencie SZFB 

8.1. 

Trénerskú licenciu SZFB odníma Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB na 

základe: 

1) rozhodnutia Disciplinárnej komisie SZFB, 

2) rozhodnutia Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB. 

8.2. 

Hlavné dôvody pre odňatie trénerskej licencie SZFB sú: 

1) porušenie Stanov SZFB, 

2) porušenie Legislatívnych poriadkov SZFB, 

3) porušenie Súťažných smerníc SZFB, 
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4) dopustenie sa rôznych činov proti dobrému menu a povesti SZFB. 

8.3. 

Trénerská licencia SZFB môže byť odňatá: 

1) dočasne, 

2) trvale a to do ukončenia jej platnosti, v zmysle ustanovenia v článku 5.3 tejto súťažnej 

smernice. 

8.4. 

V prípade závažných dôvodov pre odňatie trénerskej licencie SZFB môže Komisia 

vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB trénerovi trvale odňať trénerskú licenciu SZFB, 

v zmysle ustanovenia v článku 8.3 čísla 2) tejto súťažnej smernice, a súčasne mu odčítať 

kredity v zmysle Disciplinárneho poriadku SZFB. 

8.5. 

Proti odňatiu trénerskej licencie SZFB, v zmysle ustanovenia v článku 8.3 alebo 8.4 tejto 

súťažnej smernice, má tréner možnosť sa odvolať k Odvolacej komisii SZFB. 

 

Článok 9 

Podmienky k uznaniu odbornej spôsobilosti 

9.1. 

Podmienkou k uznaniu odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti v športe ako 

Tréner I. až III. kvalifikačného stupňa podľa §83 ods. 4 až 6 zákona č. 440/2015 Z. z. je 

preukázanie sa Komisii vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB Osvedčením o odbornej 

spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe ako Tréner I. až III. kvalifikačného stupňa so 

športovou špecializáciou florbal. Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB následne 

nahrá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe ako Tréner I. 

až III. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal do profilu vo Vzdelávacom 

portáli vo forme PDF. 

9.2. 

Podmienkou k uznaniu odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti v športe ako 

Tréner I. až III. kvalifikačného stupňa, získanej pod akreditáciou SZFB v priebehu časového 

obdobia od 01.12.2010 do 01.12.2015, je absolvovanie špeciálneho doškoľovacieho 

semináru v rozsahu 10 hodín všeobecnej časti odbornej prípravy, pokiaľ fakulta vysokej 

školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého alebo druhého stupňa v študijnom 

odbore šport nerozhodne inak. Po úspešnom absolvovaní špeciálneho doškoľovacieho 

semináru bude trénerovi udelené Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej 

činnosti v športe v príslušnom kvalifikačnom stupni so športovou špecializáciou florbal. 

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB následne nahrá Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe v príslušnom kvalifikačnom stupni so 

športovou špecializáciou florbal do profilu vo Vzdelávacom portáli vo forme PDF. Konkrétne 

kritériá pre úspešné absolvovanie špeciálneho doškoľovacieho semináru určuje príslušná 

fakulta vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého alebo druhého stupňa 

v študijnom odbore šport. 

9.3. 

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB na základe zákona č. 422/2015 Z. z. uznáva 

odbornú spôsobilosť na vykonávanie odbornej činnosti v športe ako tréner aj trénerovi, 

ktorý získal odbornú spôsobilosť na vykonávanie odbornej činnosti v športe ako tréner mimo 

územia Slovenskej Republiky. Podmienkou k uznaniu odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

odbornej činnosti v športe ako tréner je preukázanie svojej získanej odbornej spôsobilosti 

Komisii vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB udeleným dokladom o získaní o odbornej 

spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe ako tréner mimo územia Slovenskej 
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Republiky. Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB na základe obsahu a rozsahu 

odbornej prípravy určenej k získaniu tejto odbornej spôsobilosti priradí k nej ekvivalentný 

kvalifikačný stupeň, podľa ustanovenia v článku 2.1 tejto súťažnej smernice. Komisia 

vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB následne nahrá doklad o odbornej spôsobilosti na 

výkon odbornej činnosti v športe do profilu vo Vzdelávacom portáli vo forme PDF. 

9.4. 

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB uznáva aj odbornú spôsobilosť na 

vykonávanie odbornej činnosti v športe ako tréner trénerovi, ktorý sa preukáže Osvedčením 

o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe ako Tréner I. až V. kvalifikačného 

stupňa so športovou špecializáciou ľadový hokej. Komisia vzdelávania a talentovanej 

mládeže SZFB následne nahrá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej 

činnosti v športe v príslušnom kvalifikačnom stupni so športovou špecializáciou ľadový hokej 

do profilu vo Vzdelávacom portáli vo forme PDF a automaticky pridelí trénerovi Osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe ako Tréner v príprave, na 

základe ktorej si tréner môže požiadať o trénerskú licenciu SZFB, v zmysle ustanovenia v 

článku 2.1 tejto súťažnej smernice.  

9.5. 

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB uznáva aj odbornú spôsobilosť na 

vykonávanie odbornej činnosti v športe ako tréner trénerovi, ktorý vypracoval v rámci svojho 

štúdia záverečnú prácu (bakalársku, diplomovú, dizertačnú, rigoróznu, habilitačnú, 

atestačnú a inú), ktorá sa svojím obsahom zhoduje s obsahom odbornej prípravy - Tréner v 

príprave. Obsahovú zhodu posúdi Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB. 

V prípade obsahovej zhody, Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB trénerovi 

udelí Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe ako Tréner 

v príprave, na základe ktorej si tréner môže požiadať o trénerskú licenciu SZFB, v zmysle 

ustanovenia v článku 2.1 tejto súťažnej smernice. Toto ustanovenie platí len pre trénerov, 

ktorí svoje práce napísali pred súťažnou sezónou 2016/2017. 

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

10.1. 

Výklad tejto súťažnej smernice robí predseda Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže 

SZFB. 

10.2. 

Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1 júla 

2019. Ku dňu 30. júna 2019 končí platnosť doterajšej smernice „Vzdelávanie trénerov a 

udeľovanie trénerských licencií SZFB“. 

 


