SMERNICA
PRE UDEĽOVANIE TRÉNERSKYCH LICENCIÍ SZB
Úvod
Na základe zákona č. 288/1997 Zb. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 444/2008
o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe
Slovenskej republiky stanovuje Slovenský zväz biatlonu zásady zabezpečovania školení, doškoľovaní
trénerov biatlonu a udeľovanie trénerských licencií.
1. Všeobecné ustanovenie
Slovenský zväz biatlonu (ďalej len SZB) v spolupráci s ďalšími vzdelávajúcimi inštitúciami - Fakultou telesnej
výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakultou humanitných vied Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici, Fakultou športu Prešovskej univerzity a Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína
Filozofa (ďalej len FTVŠ UK, FHV UMB, FŠ PU a PF UKF) zabezpečuje Jednotný vzdelávací systém (ďalej len
JVS) trénerov biatlonu ako službu svojím členským klubom a jednotlivcom, ktorým tak umožňuje získať
odbornú spôsobilosť na vedenie tréningového procesu v biatlone.
Za úroveň a rozsah školenia a doškoľovania zodpovedá vzdelávacie zariadenie, ktorému Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky (ďalej len MŠ SR) vydalo potvrdenie o akreditácii.
2. Kvalifikačné stupne odbornej spôsobilosti
a) Podmienkou trénerskej činnosti v biatlone je získanie dokladu o odbornej spôsobilosti - diplomu
(osvedčenie resp. vysvedčenie), ktoré pre I. až III. kvalifikačný stupeň vydáva akreditované
vzdelávacie zariadenie (MŠ SR) a pre IV. až V. kvalifikačný stupeň akreditovaná vysoká škola. Doklad
o odbornej spôsobilosti trénera biatlonu má neobmedzenú platnosť a je majetkom trénera.
b) Slovenský zväz biatlonu na základe predloženého dokladu o odbornej spôsobilosti (diplomu), po
splnení ďalších podmienok (čl. 5 tejto smernice) vydáva žiadateľovi oprávnenie na výkon trénerskej
činnosti - trénerskú licenciu a trénerský preukaz. Všetky trénerské licencie a preukazy majú
obmedzenú dobu platnosti a sú majetkom SZB.
c) Podľa stupňa vzdelania sa udeľujú nasledovné trénerské licencie (podľa JVS):
- Tréner biatlonu - I. kvalifikačný stupeň
(Licencia - E)
- Tréner biatlonu - II. kvalifikačný stupeň
(Licencia - D)
- Tréner biatlonu - III. kvalifikačný stupeň
(Licencia - C)
- Tréner biatlonu - IV. kvalifikačný stupeň (Bc.)
(Licencia - B)
- Tréner biatlonu - V. kvalifikačný stupeň (Mgr.)
(Licencia - A)
3. Kvalifikačné predpoklady pre vedenie reprezentačných družstiev a UTM
Pre reprezentačné družstvá a družstvá zriadené na zabezpečenie prípravy športovo-talentovanej mládeže v
SZB sú požadované nasledovné kvalifikačné predpoklady v oblasti trénerských licencií:
a) Tréner biatlonu - IV. a V. kvalifikačný stupeň sa vyžaduje:
- pri seniorských reprezentačných družstvách SR (platí aj pre asistenta trénera)
- pri juniorských reprezentačných družstvách (asistent môže byť aj tréner aktuálne zaradený na
štúdium pre získanie licencie A)
b) Tréner biatlonu - IV. kvalifikačný stupeň sa vyžaduje:
- pre šéftrénera Zväzového centra prípravy mládeže - (ďalej len ZCPM)
- pre trénera ZCPM

- pre šéftrénera Centrum olympijskej prípravy - (ďalej len COP)
- pre trénera COP
- pre šéftrénera Centra talentovanej mládeže - (ďalej len CTM)
- pre trénera CTM
c) Tréner biatlonu - III. kvalifikačný stupeň sa vyžaduje:
- pre trénerov v ostatných útvaroch talentovanej mládeže - (UTM)
Výnimka zo vzdelania:
Reprezentantom SR v biatlone pôsobiacim v najvyšších súťažiach dospelých, ktorí sa pravidelne
zúčastňovali MS v biatlone, môže P-SZB po ukončení aktívnej činnosti na základe žiadosti udeliť
výnimku zo vzdelania a na návrh TMK povoliť výkon trénera biatlonu v požadovanej licencii.
Podmienkou je, aby žiadateľ v priebehu sezóny, v ktorej mu výnimka bola udelená, nastúpil na
školenie trénerov III. stupňa (Licencia - C). Pokiaľ žiadateľ o výnimku zo vzdelania už vlastní
trénerskú licenciu C, udelenie takejto výnimky je podmienené zahájením štúdia trénerov biatlonu
IV. resp. V. stupňa (Bc., Mgr.).
Prípadne ďalšie výnimky povoľuje P-SZB na základe odporučenia TMK.
Bez požadovanej licencie sa trénerská činnosť nepovoľuje.
4. Podmienky na získanie kvalifikácie trénera
a) Na školenie trénera biatlonu E licencie (I. kvalifikačný stupeň) sa môže prihlásiť každý, kto:
- dovŕšil vek 18 rokov
- má ukončené minimálne stredoškolské odborné vzdelanie bez maturity,
- prakticky ovláda základy lyžovania
- písomne požiada a spĺňa všetky podmienky organizátorov školenia (uhradí poplatok, prihláška
atď.)
b) Na školenie trénera biatlonu D licencie (II. kvalifikačný stupeň) sa môže prihlásiť každý, kto:
- má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie
- má absolvovaný kurz licencie E (I. kvalifikačný stupeň)
- má platnú licenciu,
- absolvoval minimálne 1 rok praxe od získania licencie E
- písomne požiada a splní všetky podmienky organizátorov školenia (uhradí poplatok, prihláška,
atď.).
c) Na školenie trénera biatlonu C licencie (III. kvalifikačný stupeň) sa môže prihlásiť každý, kto:
- má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (maturita - kópia overená notárom)
- má absolvovaný kurz licencie D (II. kvalifikačný stupeň)
- má platnú licenciu
- absolvoval minimálne 1 rok praxe od získania licencie D
- písomne požiada a splní všetky podmienky organizátorov školenia (uhradí poplatok, prihláška,
atď.)
- v prípade, že žiadateľ bol reprezentantom SR v biatlone pôsobiacim v najvyšších súťažiach
dospelých, ktorý sa pravidelne zúčastňoval MS v biatlone, môže byť prijatý bez absolvovania I. a
II. stupňa, pričom sa od neho nevyžaduje žiadna prax.
d) Na školenie trénera biatlonu B licencie (IV. kvalifikačný stupeň) je potrebné:
- mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (maturita – kópia overená notárom)
- úspešne absolvovať prijímacie skúšky na akreditovaný študijný program
- predložiť doklad o najmenej 2 ročnom trénerskom pôsobení s licenciou C
e) Na školenie trénera biatlonu A licencie (V. kvalifikačný stupeň) je potrebné:
- musí úspešne ukončiť I. stupeň vysokoškolského vzdelania (Licencia B)
- je potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky na akreditovaný študijný program
- splnenie podmienok prijímacieho pokračovania

5. Udeľovanie licencií a doba platnosti
Získaná kvalifikácia trénera biatlonu má nasledujúcu dobu platnosti:
a) udelená kvalifikácia trénera biatlonu IV.-V. kvalifikačného stupňa za predpokladu aktívnej činnosti
má platnosť t r v a l ú
b) udelená kvalifikácia trénera biatlonu I.-III. kvalifikačného stupňa má platnosť 5 rokov. Predĺženie
platnosti udelenej kvalifikácie je podmienené absolvovaním doškoľovania, účasťou na seminároch a
aktívnou činnosťou trénera
Postup žiadateľa o udelenie licencie trénera biatlonu:
Žiadosti o udelenie licencie trénera predkladajú žiadatelia na Sekretariát SZB.
Pre udelenie licencie trénera musí tréner:
a) predložiť žiadosť
b) predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní
- vysoká škola: kópia indexu, kópia protokolu o štátnej skúške, kópia záverečnej resp.
diplomovej práce (kópia prvej strany, abstrakt, závery práce)
- školenie SZB: predložiť kópiu osvedčenia
- absolventi športových škôl: kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie o klubovej
príslušnosti, v prípade praxe poslať aj potvrdenie o jej dĺžke.
c) predložiť potvrdenie o trénerskej praxi
d) dve fotografie vo formáte 3 x 3,5cm
Postup žiadateľa o obnovenie licencie trénera biatlonu:
Žiadosti o obnovenie licencie trénera predkladajú žiadatelia na Sekretariát SZB.
Pre obnovenie licencie trénera musí tréner:
a) predložiť žiadosť
b) predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní
- vysoká škola (kópia indexu, kópia protokolu o štátnej skúške, kópia záverečnej resp.
diplomovej práce, kópia prvej strany, abstrakt, závery práce)
- školenie SZB (predložiť kópiu osvedčenia)
- absolventi športových škôl (kópiu maturitného vysvedčenia, potvrdenie o klubovej
príslušnosti, v prípade praxe poslať aj potvrdenie o jej dĺžke)
c) predložiť potvrdenie o trénerskej praxi
d) dve fotografie vo formáte 3 x 3,5cm
Žiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje:
Meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska, kontakty
(číslo telefónu, e-mailová adresa) najvyššie dosiahnuté vzdelanie, jazyková znalosti, trénerská
kariéra (klub, roky pôsobenia).
6. Doškoľovanie
Systém doškoľovania zabezpečuje v systéme prípravy kádrov dopĺňanie a rozširovanie teoretických
i praktických vedomostí. Uskutočňuje sa formou doškolenia a seminármi. Doškolenie sa organizuje
v časovom intervale 5 rokov pre trénerov tej istej kvalifikačnej triedy a je pre jednotlivé kvalifikačné stupne
povinné, okrem základnej kvalifikácie. Je ukončené záverečnými skúškami z jednotlivých odborností.
Semináre sú spoločné pre všetky kvalifikačné triedy a uskutočňujú sa so zameraním na špecifickú
problematiku odbornosti. Usporadujú sa spravidla každoročne a sú povinné.

7. Odborné semináre
V intervaloch medzi doškoľovaniami budú prebiehať tematicky diferencované odborné semináre pre
mandátnych trénerov (trénerov platených SZB - RD, CTM a ÚTM), ktorých organizáciu a riadenie garantuje
TMK a pri ich zabezpečení spolupracuje s príslušnými vzdelávacími zariadeniami.
8. Materiálne a technické zabezpečenie doškoľovania a odborné semináre
Doškoľovania a odborné semináre na jednotlivé stupne kvalifikácie zabezpečuje finančne SZB na základe
svojho plánu práce na jednotlivé roky. Ich forma a počet závisí od finančných možností zväzu a financií
poskytnutých od MŠ SR na tieto účely. Školenia nie sú pravidelne každoročne organizované, ale riadia sa
potrebami zväzu a záujmom členov o ich absolvovanie tak, aby finančné náklady na ich uskutočnenie boli
využité ekonomicky. Honorovanie prednášok a vedenia seminárov bude v súlade s platnými smernicami
pre túto činnosť.
9. Hodnotová úroveň trénerskej kvalifikácie
Trénerom, ktorí sú držiteľmi starších trénerských kvalifikácií budú vydané preukazy s novou kvalifikáciou na
základe žiadosti podľa platných predpisov.

10. Záverečné ustanovenia
1. Ruší sa smernica „SMERNICE PRE ŠKOLENIE TRÉNEROV“ schválená P-SZB 20.6.2003.
2. Táto smernica nadobúda platnosť schválením P-SZB 10.4.2010.

Spracoval: Mgr. Tomáš Fusko
Prílohy:
1. Osnovy pre školenie trénerov biatlonu.
2. Žiadosť o vydanie trénerskej licencie.

