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Predkladacia správa 
 
 Sekcia štátnej starostlivosti o šport predkladá na rokovanie gremiálnej porady  
ministerstva materiál Návrh Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe 
v Slovenskej republike   (ďalej len „JVS“) v súlade s Prioritnými úlohami Ministerstva 
školstva SR na roky 2006 – 2010 (úloha č. C 52). Materiál sa predkladá v súlade s opatrením 
č. 2 a 3 Koncepcie vzdelávania odborníkov v športe v SR, ktorá bola schválená operatívnou 
poradou ministra školstva SR 18. októbra 2005. 

   
JVS bol pripravený v súlade s medzinárodnými dokumentmi  v oblasti vzdelávania – 

Memorandom, Bolonskou deklaráciou (1999), so závermi zasadnutia Európskej rady 
v Lisabone (marec 2000), ďalej s Kodanskou deklaráciou (november 2002), so závermi 
zasadnutia Výboru ministrov EU pre oblasť vzdelávania vo Florencii (október 2003). 
  

Problematika potreby zmien vo vzdelávaní odborníkov v športe v Slovenskej 
republike bola prediskutovaná so zástupcami akreditovaných vzdelávacích zariadení 
športových zväzov na Národnej konferencii vzdelávania odborníkov v športe, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 11. a 12. novembra 2004 v Senci, ktorej závery boli základnou filozofiou  
materiálu. 
  
 Cieľom predkladaného materiálu je pripraviť transparentný  systém vzdelávania 
odborníkov v športe. Je preto potrebné zadefinovať kategórie odborníkov v športe, pripraviť 
vzdelávacie štandardy s profilmi absolventov, pripraviť obsahové zmeny v študijných 
plánoch, pripraviť učebné texty pre všeobecnú časť vzdelávania pre I. až III. kvalifikačný 
stupeň ,  atď. 
  

Predkladaný návrh JVS obsahuje zdôvodnenie predkladania materiálu, zmeny oproti 
súčasnému stavu, konkrétne požiadavky na zmeny v legislatíve, finančné zabezpečenie, návrh 
opatrení a 3 prílohy. Materiál má otvorený charakter a bude dopĺňaný o nové odborné 
spôsobilosti v športe a tiež o nové poznatky a trendy v oblasti vzdelávania v športe podľa 
potrieb športovej praxe. 

 
Dňa 5.12.2006 materiál prerokovala Akreditačná komisia špecializovaných činností v 

oblasti telesnej kultúry Ministerstva školstva SR – poradný orgán Ministerstva školstva SR (v 
súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 288/1997 Z.z.). Návrh JVS prešiel vnútorným pripomienkovým 
konaním Ministerstva školstva SR a pripomienkovým konaním vo vybraných športových 
zväzoch a iných akreditovaných subjektoch. Zásadné pripomienky boli do materiálu 
zapracované. 
  
 Na príprave materiálu sa podieľala odborná skupina menovaná generálnym riaditeľom 
sekcie štátnej starostlivosti o šport v zložení: 
Predseda odbornej skupiny:   
Doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. – FTVŠ UK Bratislava (predseda akreditačnej komisie 
špecializovaných činností v oblasti TK MŠ SR) 
Členovia odbornej skupiny: Prof. PaedDr. Ján Junger, CSc. – dekan FŠ PU Prešov 
    Mgr. František Seman, PhD. – prodekan FTVŠ UK Bratislava 
    Doc. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. – PdF UKF Nitra 
    Doc. Ivan Čillík, CSc. – FHV UMB Banská Bystrica 
    PhDr. Zdenko Kríž – Konfederácia športových zväzov SR 
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    Ing. Elena Malíková – vedúca oddelenia vzdelávania NŠC 
    Bratislava 
    PaedDr. Božena Gerhátová – Ministerstvo školstva SR 
 
 Materiál bol prepracovaný na základe pripomienok bodu č. 4 zápisu zo 17. gremiálnej 
porady Ministerstva školstva SR. 
 
 Schválenie predkladaného materiálu nepredpokladá nároky na nárast verejných 
financií oproti súčasnému stavu.  
 
Jednotný vzdelávací systém nadobudne platnosť po schválení pripravovaného zákona o športe 
a všeobecne záväzného právneho predpisu k zákonu za príslušnú oblasť. 
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Jednotný vzdelávací systém odborníkov v športe v SR 

 
1. Zdôvodnenie predkladania materiálu: 
 
 Vstupom Slovenska do Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a vytvorenia porovnateľných 
podmienok vzdelávania odborníkov v športe v krajinách EÚ  vyplýva pre nás dôležitá úloha 
pripraviť nový Jednotný systém vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike 
(ďalej len „JVS“).  Táto úloha vyplynula aj zo zapojenia Slovenskej republiky do projektu 
VOCASPORT v roku 2004, ktorý bol podporený Európskou komisiou, mal za úlohu 
zmapovať stav vzdelávania a zamestnanosti v športe v 25-tich krajinách EÚ a zároveň na 
medzinárodnej úrovni pripraviť podmienky pre zavedenie transparentného vzdelávacieho 
systému do športovej praxe.  
 V dôsledku toho bola navrhnutá nová štruktúra stupňov odborného vzdelávania 
trénerov v oblasti športu, pretože systém vzdelávania trénerov a iných odborníkov v športe je 
v každej krajine EÚ iný. Za účelom navrhnúť vzdelávaciu štruktúru v oblasti povolaní 
príbuzných športu odvolávame sa na  rozhodnutie Európskej rady ministrov školstva zo dňa 
16. júla 1985. Toto rozhodnutie sa týka uznávania kvalifikácií odborného vzdelávania medzi 
členskými krajinami v rámci Európskeho spoločenstva (85/368/CEE). 
 Navrhovateľom Európskej štruktúry 5- stupňového vzdelávania trénerov, ktorú sme 
zapracovali aj do JVS, je Európska sieť vied o športe na vysokých školách (ENSSHE), ktorá 
spája vzdelávacie a výskumné inštitúcie a štruktúry špecializujúce sa na šport a TV v rámci 
krajín EÚ. Z jej správy citujeme: “Je veľmi komplikované stanoviť kompatibilitu 
a porovnateľnosť medzi jednotlivými trénerskými kurzami. Toto zbližovanie neznamená 
štandardizáciu vzdelávacích kurzov, čo by znamenalo potlačenie kultúrneho dedičstva, ale 
skôr doplnenie, obohatenie a progresívne zosúladenie existujúcich kurzov“, koniec citátu. 
V rámci vzdelávacích stupňov smernice špecifikujú podmienky pre prijatie na štúdium, 
minimálne trvanie štúdia a uznávanie vzdelávacích kurzov. Európska rada ministrov školstva 
(16. jún 1985) uznáva rôznorodosť vzdelávacích systémov v členských krajinách, preto 
stanovuje potrebu zbližovania politiky odborného vzdelávania. 

V súlade s vyššie uvedenými potrebami je cieľom JVS zabezpečovať kvalitné 
vzdelávanie pre všetky odborné spôsobilosti v športe, vytvoriť transparentný a kompatibilný 
vzdelávací systém s krajinami Európskej únie a takto poskytovať komplexné poznatky, 
umožňujúce voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskej únie. 

 
2. Zmeny v súčasnom systéme vzdelávania odborníkov v športe 
 
Kategórie odborníkov a vzdelávacie zariadenia 
 
Súčasný stav:  v súčasne platnej Vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 
257/1998 Z.z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie 
špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry v znení vyhlášky č. 300/2000 Z.z. sú 
upravené kategórie a triedy odborníkov: 

- tréner I. až III. triedy a diplomovaný tréner 
- cvičiteľ I. až III. triedy 
- inštruktor I. až III. triedy 
- rozhodca I. až III. triedy 
- iný odborník (masér, horský vodca, učiteľ lyžovania a regeneračný zamestnanec 
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Príprava na výkon špecializovaných činností v oblasti športu sa zabezpečuje:  
a) v telovýchovných a športových vzdelávacích zariadeniach, 
b) v špecializovaných kurzoch.   

K 31.12.2006 bolo vydané potvrdenie o akreditácii 157 subjektom, ktoré pripravujú 
odborníkov v športe najmä II. a III. triedy v kategórii tréner, cvičiteľ, inštruktor. Najvyššiu I. 
triedu v kategórii tréner pripravujú 4 vysoké školy (Fakulta telesnej výchovy a športu UK v 
Bratislave, Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove, Fakulta humanitných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre).  
 
Informácie o vzdelávacích aktivitách a údaje o vzdelávacích zariadeniach spracováva Ústav 
informácií a prognóz školstva prostredníctvom štátneho štatistického výkazu Škol (MŠ SR) 
32-01. Vybrané údaje sú zverejnené na www.uips.sk . 
 
Obsah štúdia, študijný plán a doba prípravy je v súčasnosti legislatívne upravená iba 
v najvyššej I. triede v kategórii tréner, ktorú pripravujú vyššie uvedené vysoké školy. 
V nižších triedach II. a III. v kategórii tréner a tiež v ostatných kategóriách cvičiteľ, rozhodca 
a iný odborník, nie je legislatívne upravený študijný plán a ani doba prípravy. Taktiež nie sú 
pripravené učebnice pre všeobecnú časť výučby v II. a III. triede kategórie tréner. Nie je 
možný prechod z jednej špecializácie v kategórii tréner do inej špecializácie na základe 
uznania všeobecnej časti. 
 
Zmeny v JVS oproti súčasnému stavu: 

- zadefinovanie 3 kategórií – tréner , rozhodca, iný odborník a ich profilov, 
- zmena I., II., a III. triedy na päťstupňovú kvalifikačnú stupnicu v kategórii tréner, 

v súlade s Európskou sieťou vied o športe (I. stupeň najnižší a V. stupeň najvyšší), 
bližšie údaje sú v prílohe č. 3 materiálu, 

- I. – III. stupeň navrhujeme pripravovať vo vzdelávacích zariadeniach, ktoré majú 
vydané potvrdenie o akreditácii a IV. a V. stupeň na vyššie uvedených vysokých 
školách, 

- zmena v kategórii rozhodca oproti súčasnému systému bude najvyšším III. stupeň 
a najnižší I. stupeň, 

- v kategórii iný odborník sú odborné spôsobilosti, ktoré nemajú kvalifikačné stupne , 
napr. športový masér a odborné spôsobilosti, ktoré majú kvalifikačné stupne, napr. 
športový manažér, inštruktor potápania, športový delegát, 

- navrhuje sa vypustiť z prípravy odborníkov v športe horskú záchranársku činnosť 
a odbornú spôsobilosť horský vodca, ktorú upravuje zákon č. 567/2005 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z.z. o horskej záchrannej službe v znení zákona č. 
515/2003 Z.z. a o zmene ďalších zákonov. V súlade s § 12 uvedeného zákona 
nadobudla kompetencie školiť a vydávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon 
záchrannej činnosti Horská záchranná služba – priamo riadená organizácia 
Ministerstva vnútra SR a odbornú spôsobilosť horský vodca Asociácia horských 
vodcov SR, 

- navrhuje sa vypustiť z pôsobnosti kurz klasickej masáže a odbornú spôsobilosť masér 
klasickej masáže a pripravovať odbornú spôsobilosť športový masér a kurz športovej 
masáže, 

- navrhuje sa stanoviť obsah, dobu prípravy, podmienky prijatia, formu ukončenia 
a druh vydávaného dokladu v stupňoch I. – III. v kategórii tréner, rozhodca, iný 
odborník, 
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- navrhuje sa pripraviť možnosť prechodu z jednej špecializácie do inej špecializácie 
v kategórii tréner, na základe uznania absolvovanej všeobecnej časti prípravy 
v stanovenom rozsahu štúdia (napr. tréner atletiky sa môže v praxi preškoliť na trénera 
lyžovania, bude mu uznaná všeobecná časť štúdia v danom rozsahu a absolvuje už iba 
špeciálnu časť z lyžovania), 

- navrhuje sa doškoľovanie lektorov a ich elektronická databáza, 
- navrhuje sa využiť elektronickú evidenciu údajov odborníkov v športe a údajov 

o vzdelávacích zariadeniach z informačného systému budovaného na Ústave 
informácií a prognóz školstva, oddelenie ISTEK..     

 
3. Požiadavky na zmenu v legislatíve 
 
Súčasný stav:
 Zákon 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, ktorý v § 
11 upravuje oblasť akreditácií vzdelávacích zariadení v športe a v § 12 upravuje podmienky 
uznávania odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných činností v športe (najmä 
kvalifikácií trénerov, cvičiteľov, inštruktorov a rozhodcov), neustanovuje dobu platnosti 
vydávaného potvrdenia o akreditácii a tiež neukladá povinnosti pre akreditované vzdelávacie 
zariadenia.  

Podrobnosti o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie, o vydávaní potvrdení 
o akreditácii ako i podrobnosti o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o príprave na ich 
vykonávanie upravuje Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z.z. 
o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností 
v oblasti telesnej kultúry v znení vyhlášky č. 300/2000 Z.z. a Výnos Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky z 3. júla 1998 č. 10 613/1998-71 o zriadení, zložení a činnosti 
akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o vydávaní 
potvrdení o akreditácii. Tieto všeobecno-záväzné predpisy tiež nedostatočne riešia 
podrobnosti o získavaní odbornej spôsobilosti odborníkov v športe a nereflektujú na zmeny 
v tejto oblasti po vstupe Slovenska do EÚ.  
 
Navrhované zmeny: 

- v pripravovanom návrhu zákona o športe stanoviť dobu platnosti vydávaného 
potvrdenia o akreditácii na dobu 5 rokov, stanoviť podmienky pre vydanie potvrdenia 
o akreditácii a reakreditácii, stanoviť povinnosti (napr. podmienka poskytnutia údajov 
pre potreby štatistického zisťovania) pre vzdelávacie zariadenia a zadefinovať JVS, 

- pripraviť novú vyhlášku k zákonu o športe v predmetnej oblasti a upraviť v nej 
podrobnosti z JVS. 
   

 
 4. Financovanie jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe v SR 

 
 Financovanie vzdelávania v športe bude kopírovať financovanie športu v SR a bude 

upravené novým zákonom o športe. Bude založené na dvoch základných princípoch a to 
viaczdrojovosti a transparentnosti.  

 Viaczdrojovosť financovania vzdelávania športu bude vychádzať z dvoch základných 
zložiek a to z verejných financií a zo súkromných financií. Verejné financovanie vzdelávania 
v športe bude predstavovať finančné prostriedky štátu prideľované zo štátneho rozpočtu 
v rámci Národného programu rozvoja športu v SR a pripravovanej Koncepcie rozvoja športu. 
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 Transparentnosť použitia prostriedkov z centrálnych verejných zdrojov zabezpečuje 
sekcia štátnej starostlivosti o šport  Ministerstva školstva SR formou grantového systému, 
ktorý  servisne zabezpečuje Národné športové centrum. Na tento grantový systém boli v roku 
2006 vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu sekcie štátnej starostlivosti o šport vo výške 
3.557 000 Sk. Pre rok 2007 je plánovaná suma v približne rovnakej výške. Do roku 2010 sa 
predpokladá financovať oblasť vzdelávania v športe formou grantov.   

  

Druhá časť zdrojov na financovanie vzdelávania v športe bude zabezpečovaná zo 
súkromných zdrojov: 

- prostriedkami účastníkov vzdelávania, 
- prostriedkami športových klubov a športových zväzov, alebo zamestnávateľov. 

     Predpokladáme, že tretiu časť zdrojov by mohli tvoriť finančné prostriedky získané 
z fondov EÚ, z Operačného programu vzdelávanie.  
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5.  Návrh opatrení 
 
 

1. Jednotný vzdelávací systém odborníkov v športe v Slovenskej republike uplatniť 
v návrhu zákona o športe a vo vykonávacích všeobecno-záväzných právnych 
predpisoch. 

       Z: SŠSoŠ 
       T: rok 2007 
 
 

2. V spolupráci so zainteresovanými subjektmi realizovať Jednotný vzdelávací 
systém odborníkov v športe v Slovenskej republike v športovej praxi. 

        
       Z: SŠSoŠ, NŠC, športové zväzy  
       a ostatné akreditované subjekty v športe 
       T: po schválení návrhu zákona o športe 
 

3. Podľa potreby aktualizovať Jednotný vzdelávací systém odborníkov v športe 
v Slovenskej republike o nové odborné spôsobilosti a nové trendy podľa potrieb 
športovej praxe. 

      Z: SŠSoŠ 
       T: úloha trvalá 
 

4. Na základe potrieb športovej praxe a pripomienok medzinárodných športových 
federácií, vytvoriť legislatívne podmienky pre získanie potvrdenia o akreditácii v 
odbornej spôsobilosti tréner  IV. kvalifikačného stupňa okrem vysokých škôl aj 
iným právnickým a fyzickým osobám, po splnení podmienok stanovených 
zákonom.           
      Z: SŠSoŠ 

       T: do 31.12.2008 
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Príloha č. 1 
 

Schéma inštitucionálneho zabezpečenia Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe v SR (JVS) 
 
 

 
 

Ministerstvo školstva SR 
(zaraďuje do siete škôl a ŠZ, priznáva 

práva VŠ, vydáva potvrdenie 
o akreditácii VZ) 

Sekcia štátnej starostlivosti 
o šport – neformálne 
vzdelávanie v športe 

Sekcia regionálneho 
školstva – formálne 

vzdelávanie 

Sekcia vysokých škôl 
– formálne 

vzdelávanie 

Akreditované vzdelávacie 
zariadenia právnických 

a fyzických osôb (vrátane 
športových zväzov) 

SŠ 
(športové 

školy 

Vysoké školy – 
FTVŠ UK BA, FŠ 
Prešov, FHV UMB 
BB, PdF UKF Nitra 

Neakreditované 
vzdelávacie 
zariadenia 

Národné športové centrum – zabezpečuje činnosť akreditačnej komisie 
v oblasti športu, koordináciu, podporu vzdelávania a kontrolnú činnosť pre 
I. – III. stupeň vzdelávania trénerov a pre I. – III. stupeň vzdelávania 
rozhodcov, doškoľovacie kurzy, spravuje verejný informačný systém vo 
vzdelávaní v športe, poradenskú činnosť pre občanov za oblasť 
vzdelávania v športe, edičnú a publikačnú činnosť, spolupracuje s VŠ a SŠ 

Legenda: 
Plná šípka – priame riadenie 
Prerušovaná šípka – 
koordinácia 
Prerušovaná čiara - 
spolupráca 

ÚIPŠ (odd. ISTEK) 
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Príloha č. 2 
 

Organizačné a finančné zabezpečenie JVS 
(I. – III. stupeň vzdelávania trénerov, rozhodcov a iných odborníkov) 

 

Národné športové centrum 

Kategórie: Lektori: 
požiadavky, 
databáza, 
doškoľovanie 

MTZ – priestory, didaktická 
technika, učebné pomôcky 

Obsah vzdelávania: 
profil absolventa, 
minimálne štandardy, 
podmienky prijatia, 
učebné osnovy, 
učebné plány, 
učebnice 

Finančné 
zabezpečenie: 
verejné zdroje (MŠ SR 
– grantový systém – 
NŠC – športové zväzy), 
súkromné zdroje – 
(účastníci + športové 
kluby, zamestnávatelia) 

Tréner I. , II. a III. 
kvalifikačného stupňa 

Rozhodca I. , II. a III. 
kvalifikačného stupňa 

Iný odborník 
I., II. a III. , stupeň,  
a  bez kv. stupňov Informálne vzdelávaniesa - samovzdelávanie 
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Zabezpečenie vzdelávania trénerov a športových manažérov IV. a V. kvalifikačného stupňa 
 

Vysoké školy – FTVŠ UK BA, Fakulta 
športu PU Prešov, FHV UMB BB, PdF 
UKF Nitra 

Kategória: Lektori: 
pedagogickí 
pracovníci 

MTZ: 
učebne, športové 
objekty, 
didaktická  
technika, 
učebnice, 
knižnica

Obsah 
vzdelávania: 
akreditované 
študijné 
programy 

Finančné 
zabezpečenie: 
verejné zdroje (MŠ 
SR, granty), 
súkromné zdroje 
(športové kluby, 
športové zväzy

Tréner, šp. 
manažér IV. 
kvalifikačného 
stupňa – 
bakalárske štúdium 

Tréner, šp. 
manažér V. 
kvalifikačného 
stupňa – 
magisterské 
štúdium

Športové zväzy a športové 
asociácie na národnej úrovni 

Legenda: 
Plná šípka – priame riadenie 
Prerušovaná čiara - spolupráca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 



Príloha č. 3 
Jednotný vzdelávací systém odborníkov v športe (ďalej len „JVS“) 

 
JVS usporadúva jednotlivé články vzdelávacej sústavy v špecializovaných činnostiach v športe tak, aby umožňovali bezproblémový  prestup z nižších stupňov 

vzdelávania na vyššie - vertikálne a prechod z jedného smeru vzdelávania na druhý - horizontálne, na základe uznávania jednotnej všeobecnej časti vzdelávania pre všetky 
druhy športov. 

JVS pozostáva z päťstupňovej kvalifikačnej stupnice vzdelávania trénerov, z trojstupňovej kvalifikačnej stupnice vzdelávania rozhodcov a z kvalifikačných stupníc 
vzdelávania špecialistov rôznych stupňov, pričom v tejto kategórii prebieha aj vzdelávanie nevyžadujúce kvalifikačné stupnice.  

Schéma inštitucionálneho a obsahového zabezpečenia JVS je uvedená v prílohe č. 1, organizačné a finančné zabezpečenie JVS v prílohe č. 2. 
 
Štruktúra jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe v SR  

 
Odborné spôsobilosti pre vykonávanie špecializovaných činností v oblasti športu sú členené do troch základných kategórií :   
• Kategória tréner  
• Kategória rozhodca 
• Kategória iný odborník  
 
Každá kategória má osobitnú štruktúru vzdelávania a jednotne zadefinované štandardy  - profil absolventa, podmienky prijatia, časový rozsah a obsah vzdelávania, 

spôsob záverečnej skúšky a podmienky získania dokladu o úspešnom ukončení vzdelávania, kvalifikáciu lektorov, organizačné zabezpečenie vzdelávania, zásady pre 
certifikáciu.  

 
 

Štandardy vzdelávania odborníkov v športe 
1. Kategória tréner

Vzdelávanie prebieha podľa 5 - stupňovej kvalifikačnej stupnice, pričom kvalifikácia 1.stupňa je najnižšia úroveň a kvalifikácia 5.stupňa je najvyššia úroveň. 
Najvyššiu (piaty stupeň v rámci druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania) a druhú najvyššiu (štvrtý  stupeň v rámci prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania) 
trénerskú kvalifikáciu je možné udeliť len absolventom študijných programov vysokoškolského vzdelávania.  

 
Vzdelávanie všeobecnej časti má jednotnú štruktúru, aby sa pri prechode z jedného smeru vzdelávania na druhý zabezpečila možnosť uznania všeobecnej časti 

vzdelávania v príslušných stupňoch. Vzdelávanie špecializovanej časti prebieha podľa požiadaviek medzinárodných federácií, národných športových zväzov a platných 
pravidiel jednotlivých druhov športov. Podmienkou je akreditácia vzdelávacích programov. 

Doklad o získaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovanej činnosti v športe udeľuje vzdelávacie zariadenie, ktorému bolo vydané Ministerstvom 
školstva SR potvrdenie o akreditácii. Vo dvoch najvyšších (IV. a V.) stupňoch vydávajú doklad o odbornej spôsobilosti vysoké školy, ktoré sú zapísané v zozname vysokých 
škôl zriadených zákonom a pôsobiacich v Slovenskej republike na základe štátneho súhlasu, ktorým boli ministrom školstva SR priznané práva udeľovať jej absolventom 
príslušný akademický titul.   Národné športové zväzy vydávajú absolventom jednotlivých kvalifikačných stupňov nielen doklad o odbornej spôsobilosti (trénerský preukaz), 
ale aj doklad umožňujúci vykonávať trénerskú činnosť (trénerskú licenciu). Tieto sú medzinárodne uznávané v rámci medzinárodnej športovej federácie.  

Čím vyššia je trénerská licencia, tým kratšia by mala byť jej platnosť. Odporúčaná doba platnosti trénerskej licencie: V. stupeň – 2 roky, IV. stupeň – 3 roky, III. 
stupeň a nižšie najviac 5 rokov. 

Podrobnosti o profiloch, dobe prípravy, študijnom pláne, podmienkach prijatia a forme ukončení a získaní druhu dokladu sú uvedené v tabuľke č. 1. 
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1.1 Obsah vzdelávania  
 
 Obsah vzdelávania pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti. Pomer všeobecnej a špeciálnej časti je v zásade 2:3 až 1:2.  
 
1.2 Záverečná skúška a doklad o úspešnom ukončení vzdelávania 

 
Po absolvovaní každého stupňa štúdia vykoná frekventant skúšku zo športovej špecializácie a všeobecnej časti  a obhajobu záverečnej práce v rozsahu 

zodpovedajúcom danému stupňu, resp. vypracovanie seminárnej práce. 
V prvom až treťom kvalifikačnom stupni doklad o získaní odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry (diplom, osvedčenie, 

trénerský preukaz) udelí vzdelávacie zariadenie, ktorému Ministerstvo školstva vydalo potvrdenie o akreditácii. Vo štvrtom a piatom kvalifikačnom stupni udelí doklad 
o odbornej spôsobilosti vysoká škola zapísaná v zozname vysokých škôl zriadených zákonom a pôsobiacich v Slovenskej republike na základe štátneho súhlasu, ktorej boli 
ministrom školstva SR priznané práva udeľovať jej absolventom príslušný akademický titul. Doklad o odbornej spôsobilosti má neobmedzenú platnosť.  

 
1.3 Kvalifikácia lektorov  
 

Lektor pre všeobecný základ musí byť vysokoškolsky vzdelaný odborník (absolvent  4. alebo 5. stupňa kvalifikačnej stupnice v danom odbore). Lektor pre 
špecializáciu prvého až tretieho stupňa musí mať minimálne o jeden stupeň vyššiu kvalifikáciu ako účastník školenia. Za ďalšie vzdelávanie lektorov v športovej špecializácii 
zodpovedá príslušný športový zväz, prípadne medzinárodná federácia.  
 
1.4 Organizačné zabezpečenie  

 
V prvom až treťom kvalifikačnom stupni vzdelávanie prebieha vo vzdelávacích zariadeniach, ktorým bolo Ministerstvom školstva SR vydané potvrdenie 

o akreditácii, za podmienok stanovených zákonom. Vo štvrtom a piatom stupni vzdelávanie prebieha na vysokých školách, ktoré sú zapísané v zozname vysokých škôl 
zriadených zákonom a pôsobiacich v Slovenskej republike na základe štátneho súhlasu, ktorým boli ministrom školstva SR priznané práva udeľovať jej absolventom príslušný 
akademický titul.    

 
1.5 Uznávanie odbornej spôsobilosti 
 

Uznávanie odbornej spôsobilosti sa uskutočňuje v súlade s platnou právnou úpravou v súlade s § 12 zákona č. 288/1997 Z.z. a zákonom č. 477/2002 Z.z. o uznávaní 
odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších 
predpisov.V prípade, že má tréner záujem špecializovať sa na iný druh športu, je možné  uznanie absolvovania všeobecnej časti. 
 
Tabuľka č. 1 - Kategória - TRÉNER  

Študijný plán Stupeň Profil Doba prípravy všeob. predmety špec. predmety Podmienky prijatia Forma ukončenia a druh 
dokladu 

V. Graduovaný na II. stupni 
vysokoškolského vzdelávania. 
Získava najvyššiu trénerskú 

2 - 6 semestrov 
vysokoškolského 
štúdia II. stupňa 

Akreditované študijné 
programy  

Akreditované 
študijné programy 

ukončený I. stupeň 
vysokoškolského štúdia 
a úspešné prijímacie 

- obhajoba 
diplomovej práce 

- štátna skúška zo 
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kvalifikáciu v systéme 
vzdelávania odborníkov v športe 
v rámci krajín EÚ. Absolvent 
V.stupňa je špecializovaný 
odborník v konkrétnom športe, 
ktorý má 
zodpovedajúceteoretickéh 
poznatky, praktické skúsenosti  
a trénerské zručnosti, ktoré mu 
umožňujú riadiť športovú 
prípravu vo vrcholovom športe.  
Tvorí nové koncepcie pri 
modelovaní, riadení 
a diagnostikovaní športovej 
činnosti. Ovláda najnovšie 
teoretické východiská športového 
tréningu, športovej 
kinantropológie, edukológie 
a humanistiky súvisiace 
s prípravou športovcov na 
najvyššej úrovni. Pozná faktorovú 
štruktúru športového výkonu, 
ovláda teóriu a prax rozvoja 
všeobecných a špeciálnych 
faktorov športového výkonu.  
Vie interpretovať a využiť 
diagnostické metódy na 
stanovenie úrovne výkonnosti, 
trénovanosti, miery únavy, 
zaťaženia a miery adaptácie. 
Ovláda metódy a prostriedky 
modelovania športovej prípravy 
a predikcie športového výkonu. 
Vie v praxi uplatniť teoretické 
východiská výberu talentovanej 
mládeže. 
Vo vlastnej športovej špecializácii 
pozná najnovšie metódy, formy a  
prostriedky, tréningu smerujúce 

konanie športovej špecializácie 
- štátna skúška 

z teórie a didaktiky športu 
-  doklad 

o odbornej spôsobilosti 
(vysokoškolský diplom, 
akademický titul Mgr.) 
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k intenzifikácii, individualizácii 
a k invencii tréningového procesu. 
Ovláda osobitosti prípravy žien 
a mládeže. Orientuje sa 
v problematike výživy 
vrcholových športovcov, dopingu, 
suplementácie výživových 
článkov a dovolených 
prostriedkov podporujúcich 
výkon. Je pripravený na 
marketingové a manažérske 
činnosti vo svojom športe. 
Je pripravený pôsobiť ako lektor, 
ale aj ako metodický a riadiaci 
pracovník pri ďalšom vzdelávaní 
odborníkov vo svojej 
špecializácii. 

IV.  Graduovaný na I. stupni 
vysokoškolského vzdelávania. 
Získava druhú najvyššiu trénerskú 
kvalifikáciu v systéme 
vzdelávania odborníkov v športe 
v rámci krajín EÚ. Absolvent IV. 
stupňa je špecializovaný odborník 
v konkrétnom športe, ktorý má 
zodpovedajúce teoretické 
poznatky, praktické skúsenosti 
a trénerské zručnosti, ktoré mu 
umožňujú viesť športovú prípravu 
vo vrcholovom športe. 
Je schopný viesť a kontrolovať 
skupinu trénerov ako starší tréner, 
riadiť a modelovať tréningový 
proces na základe najnovších 
metód športového tréningu.  
Ovláda základy športovej 
kinantropológie, edukológie 
a humanistiky. Dokonale pozná 
štruktúru športového výkonu, 

6 semestrov 
vysokoškolského 
štúdia I. stupňa 

Akreditované študijné 
programy 

Akreditované 
študijné programy 

maturita a úspešné 
prijímacie konanie 

- obhajoba 
bakalárskej práce 

- štátna skúška zo 
športovej špecializácie 

- štátna skúška 
z teórie a didaktiky športu 
-  doklad o odbornej 
spôsobilosti 
(vysokoškolský diplom, 
akademický titul Bc.) 
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ovláda metodiku a didaktiku 
svojho športu. Pozná princípy 
tvorby tréningových plánov, 
diagnostikovania talentovanosti, 
výkonnosti a zmien trénovanosti.  
Dokáže aplikovať systém 
tréningového zaťaženia na 
základe objektivizovaných 
vstupných a priebežných 
informácií. Ovláda metódy 
zaťažovania, štruktúru podnetov, 
metódy adaptácie, regenerácie 
a dlhodobého plánovania, pozná 
periodizáciu a zložky športového 
tréningu. 
Dokáže účinne viesť športovcov 
v priebehu súťaže a ovplyvniť ich 
aktuálny prejav. Ovláda teóriu 
a prax športovej masáže, 
regenerácie, kineziológie 
a ďalších aplikovaných odborov 
vied o športe. 
Vo vlastnej športovej špecializácii 
pozná najnovšie tréningové 
metódy vedúce k inovácii 
a optimalizácii zaťaženia. Je 
pripravený najmä na praktické 
a metodické rozlišovanie prípravy 
mládeže a žien. Orientuje sa 
v problematike výživy, dopingu 
a dovolených podporných 
prostriedkov. Orientuje sa 
v základných právnych 
a občianskych problémoch svojho 
športu. Môže pôsobiť ako lektor 
na nižších stupňoch 
kvalifikačného a špecializačného 
vzdelávania. 

III. Získal úplné stredné vzdelanie 150 hodín  - anatómia (4 h.) 95 hod. šport. Maturita, absolvovaný - vypracovanie 
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alebo úplné stredné odborné 
vzdelanie. Získava tretiu 
najvyššiu trénerskú kvalifikáciu 
v systéme vzdelávania 
odborníkov v športe v rámci 
krajín EÚ.  
Absolvent III. stupňa je 
špecializovaný odborník 
v konkrétnom športe, ktorý má 
zodpovedajúce teoretické 
poznatky, praktické skúsenosti 
a zručnosti, ktoré mu umožňujú 
viesť športovú prípravu na úrovni 
vrcholového športu mládeže 
a výkonnostného športu 
dospelých. 

55 hod. vš. + 95 
hod. šp.  
 

- biochémia (2 h.) 
- fyziológia 
človeka (4 h.) 

- fyziológia 
telesných cvičení (4 h.) 

- biomechanika 
(4 h.) 

- antropomotorika 
(4 h.) 

- diagnostika 
trénovanosti (4 h.) 

- hygiena (1 h.) 
- regenerácia (2 

h.) 
- základy prvej 

pomoci (2 h.) 
- dejiny športu 

a organizácia športu (2 
h.) 

- psychológia 
športu (6h.) 

- pedagogika (2 
h.) 

- sociológia 
športu (2 h.) 

- etika športu (1 
h.) 

- teória 
a didaktika športu (6 h.) 

- šport a právo (1 
h.) 

- výživa v športe 
(2 h.) 

- vedy o športe 
a základy vedeckej práce 
(2 h.) 
(20 predmetov, spolu 55 
hod.) 

špecializácie na 
základe 
akreditácie 
vzdelávacieho 
programu 

II. stupeň 
- minimálne 

1 rok praxe 
od získania 
II. stupňa 

- platná 
licencia 

a obhajoba  záverečnej 
práce  

- záverečná 
skúška zo všeobecnej 
časti 

- záverečná 
skúška zo športovej 
špecializácie (teoretická 
a praktická časť) 

- osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti 
 

II. Získal úplné stredné vzdelanie 100 hodín - anatómia (3 h.) 67 hod. šport Maturita, absolvovaný I. - vypracovanie 
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alebo úplné stredné odborné 
vzdelanie. Získava štvrtú 
najvyššiu trénerskú kvalifikáciu 
v systéme vzdelávania 
odborníkov v športe v rámci 
krajín EÚ.  
Absolvent II. stupňa je 
špecializovaný odborník 
v konkrétnom športe, ktorý má 
zodpovedajúce teoretické 
poznatky, praktické skúsenosti 
a zručnosti, ktoré mu umožňujú 
viesť športovú prípravu na úrovni 
výkonnostného športu mládeže 
a športu pre všetkých vo všetkých 
vekových kategóriách. 

33 hod. vš. + 67 
hod. šp.  

- biochémia (1 h.) 
- fyziológia 
človeka (3 h.) 

- fyziológia 
telesných cvičení (3 h.) 

- biomechanika 
(2 h.) 

- antropomotorika 
(2 h.) 

- diagnostika 
trénovanosti (2 h.) 

- hygiena (1 h.) 
- regenerácia (1 

h.) 
- základy prvej 

pomoci (1 h.) 
- psychológia 

športu (4 h.) 
- pedagogika (2 

h.) 
- sociológia 

športu (1 h.) 
- etika a etika 

športu (1 h.) 
- šport a právo (1 

h) 
- teória 

a didaktika športu (4 h.) 
- výživa v športe 

(1 h.) 
(17 predmetov, spolu 33 
hod.) 

špecializácie na 
základe 
akreditácie 
vzdelávacieho 
programu 

stupeň 
- minimálne 

1 rok praxe 
od získania 
I. stupňa 

- platná 
licencia 

a obhajoba záverečnej 
práce 

- záverečná 
skúška zo všeobecnej 
časti 
záverečná skúška zo 
športovej špecializácie 
(teoretická a praktická 
časť) 
- osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti 

I.  Získal úplné stredné vzdelanie 
alebo úplné stredné odborné 
vzdelanie . Získava najnižšiu 
trénerskú kvalifikáciu v systéme 
vzdelávania odborníkov v športe 
v rámci krajín EÚ.  
Absolvent I. stupňa je 

50 hodín 
17 hod. vš. + 33 
hod. šp. 

- anatómia (2 h.) 
- fyziológia 
človeka (2 h.) 

- fyziológia 
telesných cvičení (2 h.) 

- biomechanika 
(2 h.) 

33 hod. šport 
špecializácie na 
základe 
akreditácie 
vzdelávacieho 
programu 

minimálny vek 18 rokov - vypracovanie 
záverečnej práce 

- záverečná 
skúška zo všeobecnej 
časti 

- záverečná 
skúška zo športovej 
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špecializovaný odborník 
v konkrétnom športe, ktorý má 
zodpovedajúce teoretické 
poznatky, praktické skúsenosti 
a zručnosti, ktoré mu umožňujú 
viesť športovú prípravu na úrovni 
športu pre všetkých so 
záujemcami všetkých vekových 
kategórií. 

- diagnostika 
trénovanosti (1 h.) 

- regenerácia (1 
h.) 

- základy prvej 
pomoci (1 h.) 

- psychológia 
športu (1 h.) 

- výživa v športe 
(1 h) 

- pedagogika (1 
h.) 

- teória 
a didaktika športu (3 h.) 
(12 predmetov, spolu 17 
hod.) 

špecializácie (teoretická a 
praktická  časť) 

- osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti 
 

 
2. Kategória rozhodca: 

 
Vzdelávanie prebieha podľa 3- stupňovej kvalifikačnej stupnice, pričom kvalifikácia 1.stupňa je najnižšia úroveň a kvalifikácia 3.stupňa je najvyššia úroveň. 

Vzdelávanie všeobecnej časti má jednotnú štruktúru, aby sa pri prechode z jedného smeru vzdelávania na druhý zabezpečila možnosť uznania všeobecnej časti vzdelávania 
v príslušných stupňoch. Vzdelávanie špecializovanej časti prebieha podľa požiadaviek športových zväzov, medzinárodných federácií a platných pravidiel jednotlivých druhov 
športov. Podmienkou je akreditácia vzdelávacích programov.  

Národné športové zväzy, ktorým bolo Ministerstvom školstva SR vydané potvrdenie o akreditácii, udeľujú absolventom jednotlivých kvalifikačných stupňov nielen 
doklad o odbornej spôsobilosti na výkon špecializovanej činnosti v športe (rozhodcovský preukaz), ale aj doklad umožňujúci vykonávať rozhodcovskú činnosť (rozhodcovskú 
licenciu). Rozhodcovská licencia sa musí pravidelne obnovovať. Kvalifikačná stupnica je doplnená o medzinárodného rozhodcu. Ďalšie vzdelávanie medzinárodných 
rozhodcov je zabezpečované príslušnou medzinárodnou federáciou. V profiloch absolventov zodpovednosť a profesionálne kompetencie narastajú od prvého po tretí stupeň, 
ktorý je stupňom najvyšším. Podrobnosti o profiloch, dobe prípravy, študijnom pláne, podmienkach prijatia a forme ukončení a získaní druhu dokladu sú uvedené v tabuľke č. 
2. 
 Obsah vzdelávania pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti (pravidlá jednotlivých športov). Pomer všeobecnej a špeciálnej časti je v zásade 1:3 až 1:2. Po 
stanovení minimálneho rozsahu hodín vzdelávania v rámci jednotlivých kvalifikačných stupňov si akreditované vzdelávacie subjekty na základe špecifík konkrétneho športu, 
môžu stanoviť aj vyšší počet hodín, pričom nemôžu prekročiť počet hodín vyššieho kvalifikačného stupňa. 
 
2.1 Obsah vzdelávania  
 
 Obsah vzdelávania pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti. Pomer všeobecnej a špeciálnej časti je v zásade 1:3 až 1:2.  
  
2.2 Záverečná skúška a doklad o úspešnom ukončení vzdelávania   
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Po absolvovaní každého stupňa štúdia vykoná frekventant skúšku zo špecializovanej a všeobecnej časti. Doklad o získaní odbornej spôsobilosti na výkon 

špecializovaných činností v športe (osvedčenie, rozhodcovský preukaz) vydáva vzdelávacie zariadenie, ktorému Ministerstvo školstva SR vydalo potvrdenie o akreditácii. 
Doklad má neobmedzenú platnosť.  
 
2.3 Kvalifikácia lektorov  
 

Lektor pre všeobecný základ musí byť vysokoškolsky vzdelaný odborník v danom odbore. Lektor pre špecializovanú časť musí mať minimálne o jeden stupeň vyššiu 
kvalifikáciu ako účastník školenia. Za ďalšie vzdelávanie lektorov špecializovanej časti zodpovedá príslušný športový zväz a medzinárodná federácia.  
 
2.4 Organizačné zabezpečenie  

 
Vzdelávanie prebieha vo vzdelávacích zariadeniach, ktorým bolo Ministerstvom školstva SR vydané potvrdenie o akreditácii, za podmienok stanovených zákonom.  
 

2.5 Uznávanie odbornej spôsobilosti 
 
Uznávanie odbornej spôsobilosti sa uskutočňuje v súlade s platnou právnou úpravou v súlade s § 12 zákona č. 288/1997 Z.z. a zákonom č. 477/2002 Z.z. o uznávaní 

odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších 
predpisov. 
 
Tabuľka č. 2 - Kategória – 1. ROZHODCA 
 

Študijný plán Stupeň Profil Doba 
prípravy všeob. predmety špec. predmety Podmienky prijatia Forma ukončenia a druh 

dokladu 
III. Získal úplné stredné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie . 
Získava najvyššiu rozhodcovskú 
kvalifikáciu v systéme vzdelávania 
odborníkov v športe v SR.  
Absolvent III. stupňa je špecializovaný 
odborník v konkrétnom športe, ktorý 
má zodpovedajúce teoretické poznatky, 
praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré 
mu umožňujú vykonávať a viesť 
rozhodovanie súťaží na úrovni 
majstrovských a najvyšších domácich 
súťaží, pokiaľ národná federácia (zväz, 
asociácia, únia) neustanoví inak.  
 

40 hodín 
10 vš. + 30 
šp. 

- psychológia 
športu (2 h) 

- športová etika 
(2 h) 

- zákl. prvej 
pomoci (2 h) 

- sociológia 
športu (2 h) 

- právo 
v športe (2 h) 

(5 predmetov, spolu 10 
hod.) 

pravidlá jednotlivých 
športov (30 hod.) 

absolvovaný II. stupeň 
- minimálne 1 rok praxe 
od získania II. stupňa 

- záverečná 
skúška zo všeobecnej 
časti 

- záverečná 
skúška zo 
špecializovanej časti 

- osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti 
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II. Získal základné vzdelanie.  Získava 
druhú najvyššiu rozhodcovskú 
kvalifikáciu v systéme vzdelávania 
odborníkov v športe v SR.  
Absolvent II. stupňa je špecializovaný 
odborník v konkrétnom športe, ktorý 
má zodpovedajúce teoretické poznatky, 
praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré 
mu umožňujú viesť rozhodovanie 
domácich súťaží nižších kategórií 
a vykonávať úlohy pomocného 
rozhodcu na úrovni majstrovských 
a najvyšších domácich súťaží, pokiaľ 
národná federácia (zväz, asociácia, 
únia) neustanoví inak.  
 

30 hodín 
7,5 vš. + 
22,5 šp.  

- psychológia 
športu 

- športová etika 
- zákl. prvej 

pomoci 
- sociológia 

športu 
- právo v 

športe 
(5 predmetov po 1,5 
hod.) 

pravidlá jednotlivých 
športov (22,5 hod.) 

absolvovaný I. stupeň 
- minimálne 1 rok praxe 
od získania I. stupňa 

- záverečná 
skúška zo všeobecnej 
časti 

- záverečná 
skúška zo 
špecializovanej časti 

- osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti 

 

I.  Získal základné vzdelanie . Získava 
najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu 
v systéme vzdelávania odborníkov 
v športe v SR.  
Absolvent I. stupňa je špecializovaný 
odborník v konkrétnom športe, ktorý 
má zodpovedajúce teoretické poznatky, 
praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré 
mu umožňujú viesť rozhodovanie 
domácich súťaží na úrovni športu pre 
všetkých a masového charakteru a 
vykonávať úlohy pomocného rozhodcu 
na všetkých úrovniach domácich 
súťaží, pokiaľ národná federácia (zväz, 
asociácia, únia) neustanoví inak.  
 

15 hodín - psychológia 
športu 

- etika a fair 
play 

- zákl. prvej 
pomoci 

- pedagogika 
(5 predmetov po 1 
hod.) 

pravidlá jednotlivých 
športov (10 hod.) 

minimálny vek 15 
rokov  

- záverečná 
skúška zo všeobecnej 
časti 

- záverečná 
skúška zo 
špecializovanej časti 

- osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti 

 
 
3. Kategória – iný odborník: 

 
Vzdelávanie prebieha podľa charakteru odbornej spôsobilosti dvoma spôsobmi: 
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1. A. Kategória - vzdelávanie upravené kvalifikačnými stupnicami (cvičiteľ, inštruktor, učiteľ lyžovania a snowboardingu, športový manažér, športový delegát), 
2. B. Kategória - vzdelávanie nevyžadujúce kvalifikačné stupnice (športový masér, organizátor športového podujatia, športový administrátor - zabezpečuje. doplnkové 

činnosti, ktoré si vyžaduje príslušné športové odvetvie). 
 

Pri vzdelávaní upravenom kvalifikačnými stupnicami predstavuje kvalifikácia 1.stupňa najnižšiu úroveň a môže mať dva alebo tri stupne. Kvalifikačná stupnica je 
doplnená o medzinárodného odborníka v športe. Ďalšie vzdelávanie medzinárodných odborníkov v športe je zabezpečované príslušnou medzinárodnou federáciou. 
Vzdelávanie špecializovanej aj všeobecnej časti prebieha podľa špecifík odborných spôsobilostí, na základe akreditovaného vzdelávacieho programu, zohľadňujúc 
požiadavky svetových a európskych medzinárodných federácií, resp. iných inštitúcií. V odbornej spôsobilosti masér je možné v rámci JVS vzdelávať pre oblasť športu iba 
športového maséra. Podmienkou na prijatie je získaná kvalifikácia v odbore klasická masáž. V profiloch absolventov zodpovednosť a profesionálne kompetencie postupne 
narastajú od prvého stupňa vyššie. 
 
A – Kategória – iný odborník s kvalifikačnými stupňami (cvičiteľ, učiteľ lyžovania a snowboardingu, inštruktor potápania, športový manažér. Ostatné a nové odborné 
spôsobilosti budú dopĺňané a aktualizované podľa požiadaviek športovej praxe). Profily vyššie uvedených odborníkov sú zadefinované v I. – III. stupni všeobecne, nakoľko 
ide o široké spektrum odborných spôsobilostí. Kvalifikačný stupeň č. IV. a V. má iba športový manažér a môže sa pripravovať iba na vysokej škole.  
 
B – Kategória – iný odborník bez kvalifikačných stupňov: (športový masér, organizátor športového podujatia, športový administrátor). 
   
Podrobnosti o profiloch, dobe prípravy, študijnom pláne, podmienkach prijatia a forme ukončení a získaní druhu dokladu sú uvedené v tabuľke č. 3. 
  
3.1 Obsah vzdelávania  
 
Obsah vzdelávania pozostáva zo všeobecnej a špecializovanej časti. Pomer všeobecnej a špecializovanej časti je určený na základe špecifík konkrétnej činnosti.  
 
3.2 Záverečná skúška a doklad o úspešnom ukončení vzdelávania  

 
Po absolvovaní každého stupňa štúdia vykoná frekventant skúšku zo špecializovanej činnosti a všeobecnej časti  a obhajobu záverečnej práce v rozsahu 

zodpovedajúcom danému stupňu, resp. vypracovanie seminárnej práce. 
 Doklad o získaní odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných činností v športe (osvedčenie) udeľuje príslušné vzdelávacie zariadenie, ktorému bolo vydané 

Ministerstvo školstva SR potvrdenie o akreditácii. Osvedčenie má neobmedzenú platnosť. Vydávanie licencie v tejto kategórii športových odborníkov  upravujú predpisy 
príslušného športového zväzu alebo medzinárodnej športovej federácie. 

Vo štvrtom a piatom kvalifikačnom stupni udelí doklad o odbornej spôsobilosti vysoká škola zapísaná v zozname vysokých škôl zriadených zákonom a pôsobiacich 
v Slovenskej republike na základe štátneho súhlasu, ktorej boli ministrom školstva SR priznané práva udeľovať jej absolventom príslušný akademický titul. Doklad 
o odbornej spôsobilosti má neobmedzenú platnosť.  

 
3.3 Kvalifikácia lektorov 
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Lektor pre všeobecný základ musí byť vysokoškolsky vzdelaný odborník v danom odbore. Lektor pre špecializovanú  činnosť musí mať minimálne o jeden stupeň 
vyššiu kvalifikáciu ako účastník školenia. Za ďalšie vzdelávanie lektorov v špecializovanej činnosti zodpovedá príslušný športový zväz, medzinárodná federácia, resp. 
príslušná vzdelávacia inštitúcia.  
 
3.4 Organizačné zabezpečenie 
 

Vzdelávanie prebieha vo vzdelávacích zariadeniach, ktorým bolo Ministerstvom školstva SR vydané potvrdenie o akreditácii, za podmienok stanovených zákonom.  
 
3.5 Uznávanie odbornej spôsobilosti 

  
Uznávanie odbornej spôsobilosti sa uskutočňuje v súlade s platnou právnou úpravou v § 12 zákona č. 288/1997 Z.z. a zákonom č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných 

kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
 

Tabuľka č. 3 – Kategória iný odborník – 1. ŠPORTOVÝ MANAŽÉR 
Študijný plán Názov 

a stupeň (ak 
existuje) 

Profil  Doba prípravy všeob. predmety špec. predmety Podmienky prijatia Forma ukončenia 
a druh dokladu 

V.  Absolvent 2.stupňa študijného 
programu Športový manažment má 
manažérske schopnosti a zručnosti, 
ktoré vyžaduje práca v strednom 
a vyššom manažmente v športových 
kluboch a organizáciách. Dokáže riešiť 
zložité problémy manažmentu 
organizácií v športe.  
Má poznatky nevyhnutné na efektívne 
uplatnenie sa na trhu práce na pozíciách  
v manažmente ako aj na ďalšie štúdium 
na treťom stupni vysokoškolského 
štúdia v SR i v krajinách EU. 
Má schopnosť synteticky uplatniť 
znalosti zo všetkých oblastí 
manažmentu. Dokáže riešiť komplexné 
problémy v systéme riadenia 
organizácie zameranej na šport. 
Absolvent programu Športový 
manažment je schopný aplikovať 
získané poznatky v praxi vďaka 
prepojeniu teoretickej výučby 

2 - 6 semestrov 
vysokoškolského 
štúdia II. stupňa 

Akreditované 
študijné programy 

Akreditované 
študijné programy 

ukončený I. stupeň 
vysokoškolského štúdia 
a úspešné prijímacie 
konanie 

- obhajoba 
diplomovej práce 

- štátna 
skúška zo športovej 
špecializácie 

- štátna 
skúška z teórie 
a didaktiky športu 

- doklad 
(vysokoškolský 
diplom, 
akademický titul 
Mgr.) 
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s prezentáciami odborníkov z praxe. 
Spôsobilosť absolventa efektívne sa 
zapojiť do profesionálneho života 
ovplyvňuje i fakt, že sa v rámci štúdia 
prostredníctvom prípadových štúdií 
riešia problémy z praxe. Absolvent je 
schopný efektívne zastávať prácu 
v tíme a spracovávať odbornú 
problematiku. Je schopný postihnúť 
problémy súčasnosti, reflektovať na 
potreby budúcnosti, flexibilne reagovať 
a uplatňovať poznatky získané štúdiom. 
Má komplexné znalosti zo všetkých 
oblastí manažmentu, ktoré dokáže 
aplikovať v domácom aj 
medzinárodnom prostredí. 
Konkurenčnou výhodou absolventa je 
i skutočnosť, že je schopný tvorivo 
pristupovať k riešeniu problémov a je 
otvorený voči novým myšlienkam. 
Interpersonálne kompetentnosti  získané 
štúdiom vybraných predmetov 
pozitívne podmieňujú jeho úspešnosť 
pri práci v multikultúrnych tímoch. 

IV.  Vysokoškolsky graduovaný 
špecializovaný odborník v oblasti 
personálneho a materiálneho riadenia 
športových subjektov. Absolvent ovláda 
športový proces, pozná biologickú, 
psychologickú, sociálnu podstatu 
človeka, má manažérske schopnosti 
a zručnosti, ktoré vyžaduje práca 
v nižšom manažmente. 
Má poznatky umožňujúce mu uplatniť 
sa na pozíciách v športovom 
manažmente ako aj na ďalšie štúdium 
na 2. stupni vysokoškolského štúdia 
v SR i v krajinách EÚ. 
Má schopnosť uplatniť znalosti zo 

6 semestrov 
vysokoškolského 
štúdia I. stupňa 

Akreditované 
študijné programy 

Akreditované 
študijné programy 

maturita a úspešné 
prijímacie konanie 

- obhajoba 
bakalárskej práce 

- štátna 
skúška zo športovej 
špecializácie 

- štátna 
skúška z teórie 
a didaktiky športu 

- doklad 
(vysokoškolský 
diplom, 
akademický titul 
Bc.) 
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základných oblastí manažmentu 
a športu. Absolvent študijného 
programu Športový manažment je 
schopný aplikovať získané poznatky 
v praxi vďaka prepojeniu teoretickej 
výučby s prezentáciami odborníkov 
z praxe. 
Absolvent je schopný efektívne 
zastávať prácu v tíme a spracovávať 
odbornú problematiku. Má základné 
znalosti z manažmentu, personalistiky, 
marketingu, ekonómie, účtovníctva, 
štatistiky, informatiky, ktoré dokáže 
aplikovať v domácom aj 
medzinárodnom prostredí. 

       
 
 
2. ŠPORTOVÝ MASÉR 

Študijný plán Názov 
a stupeň (ak 

existuje) 
Profil Doba 

prípravy všeob. predmety špec. predmety Podmienky prijatia Forma ukončenia 
a druh dokladu 

Bez stupňa Absolvent kurzu Športový masér je 
schopný aplikovať získané teoretické 
poznatky a praktické zručnosti z oblasti 
klasickej a športovej masáže 
v telovýchovnej praxi. 
Absolvent kurzu môže pracovať v oblasti 
športu – v športových oddieloch, kluboch, 
zväzoch, asociáciách, federáciách, 
prípadne iných zariadeniach mimo oblasť 
zdravotníctva.  
Túto činnosť môže vykonávať: 

1. Absolvent 1. stupňa VŠ študijný 
odbor fyzioterapia. 

2. Absolvent SZŠ s ÚSOV 
v študijných odboroch 
rehabilitačný pracovník, 

    50 10 hodín (Funkčná 
anatómia a fyziológia 
telesných cvičení, 
základy športového 
tréningu, regenerácia 
športovca – 
ergogenické 
prostriedky, 
traumatológia 
a úrazová zábrana 
v športe, tejping, boj 
proti dopingu, 
osobnosť športového 
maséra) 

36 hodín (z toho 
teoretická časť 10 
hodín: športová masáž 
– história a vývoj, 
charakteristika 
a rozdelenie športovej 
masáže, účinky 
športovej masáže, 
typy športovej 
masáže, masážne 
prostriedky, masážne 
prístroje, masážne 
zostavy športovej 
masáže, hygienické 
zásady športovej 
masáže. Z toho 

Osvedčenie 
o absolvovaní kurzu 
klasickej masáže 
v rozsahu minimálne 
150 hodín, lekárske 
potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti vykonávať 
prácu maséra 

4 hodiny záverečná 
skúška:  
- písomný test 
a ústna skúška,  
- praktická skúška 
- doklad 
(osvedčenie 
o odbornej 
spôsobilosti 
vykonávať 
športového maséra) 
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fyzioterapeut a masér. praktická časť 26 
hodín: ukážky 
a nácvik jednotlivých 
hmatov, jednotlivé 
zostavy) 

 
3. CVIČITEĽ 
4. UČITEĽ LYŽOVANIA 
5. UČITEĽ SNOWBOARDINGU 

Študijný plán Stupeň Profil Doba prípravy všeob. predmety špec. predmety Podmienky prijatia Forma ukončenia a druh 
dokladu 

III. Získal úplné stredné vzdelanie 
alebo úplné stredné odborné 
vzdelanie. Získava tretiu najvyššiu 
cvičiteľskú (inštruktorskú
učiteľskú)  kvalifikáciu v systéme 
vzdelávania odborníkov v športe 
v rámci krajín EÚ.  

, 

55 hod. vš. + 
95 hod. šp.  

Absolvent III. stupňa je 
špecializovaný odborník 
v konkrétnom športe, ktorý má 
zodpovedajúce teoretické poznatky, 
praktické skúsenosti a zručnosti, 
ktoré mu umožňujú viesť športovú 
prípravu na úrovni vrcholového 
športu mládeže a výkonnostného 
športu dospelých. 

150 hodín  

 

- anatómia (4 h.) 
- biochémia (2 h.) 
- fyziológia 
človeka (4 h.) 

- fyziológia 
telesných cvičení (4 h.) 

- biomechanika 
(4 h.) 

- antropomotorika 
(4 h.) 

- diagnostika 
trénovanosti (4 h.) 

- hygiena (1 h.) 
- regenerácia (2 

h.) 
- základy prvej 

pomoci (2 h.) 
- dejiny športu 

a organizácia športu (2 
h.) 

- psychológia 
športu (6h.) 

- pedagogika (2 
h.) 

- sociológia 
športu (2 h.) 

- etika športu (1 

95 hod. šport. 
špecializácie na 
základe akreditácie 
vzdelávacieho 
programu 

absolvovaný II. 
stupeň 
- minimálne 1 rok 
praxe od získania II. 
stupňa 

- obhajoba  
záverečnej práce  

- záverečná 
skúška z teórie 
a didaktiky športu 

- záverečná 
skúška zo športovej 
špecializácie 

-  osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti 
 

 18 



h.) 
- teória 

a didaktika športu (6 h.) 
- šport a právo (1 

h.) 
- výživa v športe 

(2 h.) 
- vedy o športe 

a základy vedeckej práce 
(2 h.) 
(20 predmetov, spolu 55 
hod.) 

II. Získal základné vzdelanie. Získava 
štvrtú najvyššiu cvičiteľskú 
(inštruktorskú, učiteľskú) 
kvalifikáciu v systéme vzdelávania 
odborníkov v športe v rámci krajín 
EÚ.  
Absolvent II. stupňa je 
špecializovaný odborník 
v konkrétnom športe, ktorý má 
zodpovedajúce teoretické poznatky, 
praktické skúsenosti a zručnosti, 
ktoré mu umožňujú viesť športovú 
prípravu na úrovni výkonnostného 
športu mládeže a športu pre 
všetkých vo všetkých vekových 
kategóriách. 

100 hodín 
33 hod. vš. + 
67 hod. šp.  

- anatómia (3 h.) 
- biochémia (1 h.) 
- fyziológia 
človeka (3 h.) 

- fyziológia 
telesných cvičení (3 h.) 

- biomechanika 
(2 h.) 

- antropomotorika 
(2 h.) 

- diagnostika 
trénovanosti (2 h.) 

- hygiena (1 h.) 
- regenerácia (1 

h.) 
- základy prvej 

pomoci (1 h.) 
- psychológia 

športu (4 h.) 
- pedagogika (2 

h.) 
- sociológia 

športu (1 h.) 
- etika športu (1 

h.) 
- šport a právo (1 

h) 

67 hod. šport 
špecializácie na 
základe akreditácie 
vzdelávacieho 
programu 

absolvovaný I. stupeň 
- minimálne 1 rok 
praxe od získania I. 
stupňa 

- vypracovanie 
záverečnej práce 

- záverečná 
skúška zo všeobecnej 
časti 
záverečná skúška zo 
športovej špecializácie 
- osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti 
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- teória 
a didaktika športu (4 h.) 

- výživa v športe 
(1 h.) 
(17 predmetov, spolu 33 
hod.) 

I.  Získal základné vzdelanie. Získava 
najnižšiu cvičiteľskú 
(inštruktorskú, učiteľskú) 
kvalifikáciu v systéme vzdelávania 
odborníkov v športe v rámci krajín 
EÚ.  
Absolvent I. stupňa je 
špecializovaný odborník 
v konkrétnom športe, ktorý má 
zodpovedajúce teoretické poznatky, 
praktické skúsenosti a zručnosti, 
ktoré mu umožňujú viesť športovú 
prípravu na úrovni športu pre 
všetkých so záujemcami všetkých 
vekových kategórií. 

50 hodín 
17 hod. vš. + 
33 hod. šp. 

- anatómia (2 h.) 
- fyziológia 
človeka (2 h.) 

- fyziológia 
telesných cvičení (2 h.) 

- biomechanika 
(2 h.) 

- diagnostika 
trénovanosti (1 h.) 

- regenerácia (1 
h.) 

- základy prvej 
pomoci (1 h.) 

- psychológia 
športu (1 h.) 

- výživa v športe 
(1 h) 

- pedagogika (1 
h.) 

- teória 
a didaktika športu (3 h.) 
(12 predmetov, spolu 17 
hod.) 

33 hod. šport 
špecializácie na 
základe akreditácie 
vzdelávacieho 
programu 

minimálny vek 18 
rokov 

- vypracovanie 
záverečnej práce 

- záverečná 
skúška zo všeobecnej 
časti 

- záverečná 
skúška zo športovej 
špecializácie 

- osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti 
 

 
6. ŠPORTOVÝ DELEGÁT 

Študijný plán Stupeň Profil Doba 
prípravy všeob. predmety špec. predmety Podmienky prijatia Forma ukončenia 

a druh dokladu 
I. - Licencia 
A 

Získal úplné stredné vzdelanie alebo 
úplné stredné odborné vzdelanie. 
Absolvent vzdelávania  v odbornej 
spôsobilosti športový delegát licencie A 
má právo vykonávať svoju činnosť v 

12 hodín Pedagogicko – 
psychologická príprava 
delegáta zväzu – 3 hod. 
Testy teoretických 
vedomostí – 3 hod. 

Platné normy a 
pravidlá – 6 hod. 
 

- Dekrét delegáta 
čakateľa 
- minimálne 6 mesiacov 
aktívnej činnosti vo 
funkcii delegáta 

- teoretická písomná 
skúška 
 - analýza 
videoukážok 
- ústna skúška 
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amatérskych súťažiach,  na základe 
poverenia zväzu dozerá na regulérny 
priebeh súťaží, dbá na dodržiavanie 
platných noriem vydaných prílsušným 
športovým zväzom. Ďalej sleduje 
rozhodovanie rozhodcov, správanie 
hráčov, trénerov, funkcionárov a 
obecenstva . V prípade potreby 
zabezpečuje poriadok na súťaži. 
Kontroluje ako sa plnia normy a 
smernice riadiaceho orgánu. O výsledku 
a priebehu súťaže podáva správu 
komisii delegátov. Materiály delegáta 
zväzu musia vždy preukazovať úplnú 
objektívnosť. Svojim prístupom a 
pedagogickým taktom vytvára pre 
rozhodcov optimálne podmienky na 
rozhodvanie.  
 

čakateľa 
- platná lekárska 
prehliadka 
 

z platných noriem 
- pedagogicko – 
psychologické testy 
- doklad – preukaz 
delegáta a licencia A 
 

II. - Licencia 
P 

Získal úplné stredné vzdelanie alebo 
úplné stredné odborné vzdelanie. 
Absolvent vzdelávania  v odbornej 
spôsobilosti športový delegát licencie P 
má právo vykonávať svoju činnosť v 
profesionálnych súťažiach súťažiach,  
na základe poverenia zväzu dozerá na 
regulérny priebeh súťaží, dbá na 
dodržiavanie platných noriem vydaných 
príslušným športovým zväzom. Ďalej 
sleduje rozhodovanie rozhodcov, 
správanie hráčov, trénerov, 
funkcionárov a obecenstva . V prípade 
potreby zabezpečuje poriadok na 
súťaži. Kontroluje ako sa plnia normy a 
smernice riadiaceho orgánu. O výsledku 
a priebehu súťaže podáva správu 
komisii delegátov. Materiály delegáta 
zväzu musia vždy preukazovať úplnú 
objektívnosť. Svojim prístupom a 

16 hodín psychologická 
príprava v danom 
športe – 1 hod., 
pedagogické postupy 
v kritických situáciách- 
2 hod., zásady prvej 
pomoci – 1 hod., 
spoločenské 
vystupovanie, 
komunikácia, rétorika – 
1 hod. 
 
 

Platné 
normy a  pravidlá – 2 
hod., špecifikcé 
problémy hodnotenia 
delegátom – 1 hod, 
regenerácia – 1 hod., 
vývojové tendencie 
a história športu  

 
 
 

 
 

Platná licencia A 
- úspešné absolvovanie 
výberového seminára, 
platná lekárska 
prehliadka 

- písomný test 
z pravidiel, 
- ústna skúška 
zameraná na 
samostatnosť a 
komplexnosť vo 
verbálnom prejave 
k odbornej 
problematike, 
- skúška z cudzieho 
jazyka, 
- psychologické testy 
- doklad – preukaz 
delegáta a licencia P 
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pedagogickým taktom vytvára pre 
rozhodcov optimálne podmienky na 
rozhodvanie.  
 

 
 

7. ŠPORTOVÝ ADMINISTRÁTOR 
Študijný plán Stupeň Profil Doba 

prípravy všeob. predmety špec. predmety Podmienky prijatia Forma ukončenia 
a druh dokladu 

Bez stupňa Získal základné vzdelanie. Absolvent 
kurzu športového administrátora získava 
kvalifikáciu pre vykonávanie 
doplnkových činností v príslušnom 
športovom odvetví. (napr. Časomerač, 
zapisovateľ, spracovávateľ výsledkov, 
atď.)  
 

10 hodín 3 hod. – sociológia 
a psychológia športu 

- Platné normy 
a pravidlá – 3 hod. 
- práca s PC 
a špeciálne programy 
na spracovávanie 
výsledkov z daného 
športu 
 

15 rokov - písomný test 
-  osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti 

 
       8. INŠTRUKTOR POTÁPANIA (CMAS) 
 

 
                 Výcvikový program 
  

 
 
Stupeň 

 
 
             Profil 

 
Doba 
prípravy 

Kvalifik. stupne  Špec. predmety 

 
   Podmienky 
    prijatia 

 
Forma 
ukončenia 
a druh dokladu 

     a špeciál. kurzy    
      241 hodín 

celkom 
    

III.   
Graduovaný na stupni stredoškolského 
vzdelania. Získava tretiu  najvyššiu 
potápačskú kvalifikáciu v systéme 
vzdelávania odborníkov v potápaní v 
rámci krajín EU podľa štandardov  
CMAS  ( Confedératión mondiale des 
activités subaquatiques ) , a noriem 
STN/EN  14413 – 1 až 2, 14153-  1 až 
3 , 14467 .  

 
        18 
 
        35               
        33 
        65 
        28 
        32 
          3 
         

 
Základy prístrojového 
 potápania 
  P* 
  P** 
  P*** 
  I* 
  I** 
Orientácia pod vodou 
 

 
 Úvod 
-organizácia ZPS a 
  CMAS 
-história potápania 
-bezpečnostné smer. 
-výcvikové smernice 
 
 
 

 
Absolvovanú 
kvalifikáciu I** 
 
Min. vek  
24 rokov 
 
Absolvovanie kurzu na   
I *** 

 
- Obhajoba 
  záverečnej     
  práce 
 
- Záverečná  
  skúška z teórie 
  a didaktiky 
 
- Medzinárosný 
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                   Absolvent III. stupňa  je 
špecializovaný odborník v potápaní, 
ktorý má zodpovedajúce penzum 
teoretických poznatkov, praktických 
skúseností a zručností, ktoré mu 
umožňujú na základe poverenia riadiť 
školenie a doškoľovanie inštruktorov 
nižších kvalif. stupňov. Metodicky 
usmerňuje ich činnosť a podieľa sa na 
príprave odborných seminárov a 
inštrukčno-metodických zamestnaní. 
Môže byť delegovaný do skúšobnej 
komisie pri skúškach na inštruktorské 
kvalifikácie. 

Pri svojej práci uplatňuje najnovšie 
poznatky z teórie a praxe výcvikovej 
činnosti , ktoré publikuje 

          5 
 
          4 
 
          4 
 
          6 
 
          6 
 
          8 
        
          4 
         
 
         
          

Vyhľadávanie a 
 vyzdvihovanie 
Nočné potápanie 
 
Záchrana pri potápaní 
 
Kurz prvej pomoci KPR 
a  podávania kyslíka 
Kurz obsluhy prenos. 
vysokotlak.kompresor. 
Zásady vedenia malého 
plavidla na mori 
Potápanie v suchom 
obleku 

 
Fyzika pre potápanie 
-atmosferický tlak 
-zákony hydrostatiky 
-zák. hydrodynamiky 
-stavové zmeny plyn. 
-rozpustnosť plynov, 
-dekompresné tabuľky 
-zmeny plynov, 
-termika, optika, 
-akustika 
 
Anatómia a fyziológia 
 pri potápaní 
 
- krvný obeh 
- dýchacia sústava 
- tráviaca sústava 
- účinky tlaku na ľudský 
  organizmus 
 
 Potápačská technika 
-základný výstroj 
-ochranné obleky 
-dýchacie prístroje 
-regulátory, zásobníky, 
 kompresory 
-kompenzátory vztlaku 
-meracie prístroje 
-potápačský výstroj 
 
Choroby  a úrazy pri 
 potápaní 
 - dekompresná choroba 
 - barotraumy z pretlaku 
   a podtlaku 
 - stresové stavy 

  certifikát 
  CMAS 
 
- Medzinárodná 
  ID karta CMAS 
 
- Medzinárodný 
  potápačský pas 

 
 

 23 



 
                 Výcvikový program 
  

 
 
Stupeň 

 
 
             Profil 

 
Doba 
prípravy 

Kvalifik. stupne  Špec. predmety 

 
   Podmienky 
    prijatia 

 
Forma 
ukončenia 
a druh dokladu 

     a špeciál. kurzy    
II.   

Graduovaný na stupni stredoškolského 
vzdelania. Získava druhú  potápačskú 
kvalifikáciu v systéme vzdelávania 
odborníkov v potápaní v rámci krajín 
EU podľa štandardov  CMAS 
  ( Confedératión mondiale des 
activités subaquatiques ) , a noriem 
STN/EN  14413 – 1 až 2, 14153-  1 až 
3 , 14467 .  
 
                   Absolvent II. stupňa  je 
špecializovaný odborník v potápaní, 
ktorý má zodpovedajúce penzum 
teoretických poznatkov, praktických 
skúseností a zručností, ktoré mu 
umožňujú na základe poverenia riadiť 
školenie a doškoľovanie inštruktorov 
nižších kvalif. stupňov. Metodicky 
usmerňuje ich činnosť a podieľa sa na 
príprave odborných seminárov a 
inštrukčno-metodických zamestnaní.  

 
Pri svojej práci uplatňuje najnovšie 
poznatky z teórie a praxe výcvikovej 
činnosti , ktoré publikuje. 
 
 
 
 
 

 
  191 hodín 
celkom   

 
Základy prístrojového 
 potápania 
  P* 
  P** 
  P*** 
  I* 
 
Orientácia pod vodou 
 
Vyhľadávanie a 
 vyzdvihovanie 
Nočné potápanie 
 
Záchrana pri potápaní 
 
Kurz prvej pomoci KPR 
a  podávania kyslíka 
Kurz obsluhy prenos. 
vysokotlak.kompresor. 
Zásady vedenia malého 
plavidla na mori 
Potápanie v suchom 
obleku 

 
Úvod 
-organizácia ZPS a 
  CMAS 
-história potápania 
-bezpečnostné smer. 
-výcvikové smernice 
 
 
 
 
Fyzika pre potápanie 
-atmosferický tlak 
-zákony hydrostatiky 
-zák. hydrodynamiky 
-stavové zmeny plyn. 
-rozpustnosť plynov, 
-dekompresné tabuľky 
-zmeny plynov, 
-termika, optika, 
-akustika 
 
Anatómia a fyziológia 
 pri potápaní 
 
- krvný obeh 
- dýchacia sústava 
- tráviaca sústava 
- účinky tlaku na ľudský 
  organizmus 
 
Potápačská technika 
-základný výstroj 

 
Absolvovaný 
kvalif. stupeň I* 
 
Minimálny  vek  
21 rokov 
 
Absolvovanie kurzu na 
I** 

 
- Obhajoba 
  záverečnej     
  práce 
 
- Záverečná  
  skúška z teórie 
  a didaktiky 
 
- Medzinárosný 
  certifikát 
  CMAS 
 
- Medzinárodná 
  ID karta CMAS 
 
- Medzinárodný 
  potápačský pas 
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-ochranné obleky 
-dýchacie prístroje 
-regulátory, zásobníky, 
 kompresory 
-kompenzátory vztlaku 
-meracie prístroje 
-potápačský výstroj 
 
 
Choroby  a úrazy pri 
 potápaní 
 - dekompresná choroba 
 - barotraumy z pretlaku 
   a podtlaku 
 - stresové stavy 

 
 
                 Výcvikový program 
  

 
 
Stupeň 

 
 
             Profil 

 
Doba 
prípravy 

Kvalifik. stupne  Špec. predmety 

 
   Podmienky 
    prijatia 

 
Forma 
ukončenia 
a druh dokladu 

     a špeciál. kurzy    
I.   

Graduovaný na stupni stredoškolského 
vzdelania. Získava prvú   potápačskú 
kvalifikáciu v systéme vzdelávania 
odborníkov v potápaní v rámci krajín 
EU podľa štandardov  CMAS  
(Confedératión mondiale des activités 
subaquatiques ) , a noriem STN/EN  
14413 – 1 až 2, 14153-  1 až 3 , 14467 . 
 
                   Absolvent I. stupňa  je 
špecializovaný odborník v potápaní, 
ktorý má zodpovedajúce penzum 
teoretických poznatkov, praktických 
skúseností a zručností.. Podieľa sa na 
príprave odborných seminárov a 
inštrukčno-metodických zamestnaní.  

 
  147 hodín 
celkom   

 
Základy prístrojového 
 potápania 
  P* 
  P** 
  P*** 
 
 
Orientácia pod vodou 
 
Vyhľadávanie a 
 vyzdvihovanie 
Nočné potápanie 
 
Záchrana pri potápaní 
 
Kurz prvej pomoci KPR 

 
Úvod 
-organizácia ZPS a 
  CMAS 
-história potápania 
-bezpečnostné smer. 
-výcvikové smernice 
 
 
 
 
Fyzika pre potápanie 
-atmosferický tlak 
-zákony hydrostatiky 
-zák. hydrodynamiky 
-stavové zmeny plyn. 
-rozpustnosť plynov, 

 
Absolvovaný 
Kvalif. stupeň  P*** 
 
Minimálny  vek  
18 rokov 
 
Absolvovanie kurzu na 
I* 

 
- Obhajoba 
  záverečnej     
  práce 
 
- Záverečná  
  skúška z teórie 
  a didaktiky 
 
- Medzinárosný 
  certifikát 
  CMAS 
 
- Medzinárodná 
  ID karta CMAS 
 
- Medzinárodný 
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Pri svojej práci uplatňuje najnovšie 
poznatky z teórie a praxe výcvikovej 
činnosti . 
 

a  podávania kyslíka 
Kurz obsluhy prenos. 
vysokotlak.kompresor. 
Zásady vedenia malého 
plavidla na mori 
Potápanie v suchom 
obleku 

-dekompresné tabuľky 
-zmeny plynov, 
-termika, optika, 
-akustika 
 
Anatómia a fyziológia 
 pri potápaní 
 
- krvný obeh 
- dýchacia sústava 
- tráviaca sústava 
- účinky tlaku na ľudský 
  organizmus 
 
Potápačská technika 
-základný výstroj 
-ochranné obleky 
-dýchacie prístroje 
-regulátory, zásobníky, 
 kompresory 
-kompenzátory vztlaku 
-meracie prístroje 
-potápačský výstroj 
 
Choroby  a úrazy pri 
 potápaní 
 - dekompresná choroba 
 - barotraumy z pretlaku 
   a podtlaku 
 - stresové stavy 

  potápačský pas 

 
Platnosť inštruktorských kvalifikácií je na obdobie 5 rokov. Ich predĺženie je podmienené absolvovaním  2  doškolení v priebehu 5 rokov a vykonávaním aktívnej inštruktorskej 
činnosti. 
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