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SYSTÉM VZDELÁVANIA A ZÍSKAVANIE  

TRÉNERSKÝCH LICENCII SGF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V zmysle  súčasne platnej vyhlášky 444/2008 Z. z. vyhláška MŠ SR podľa § 11 ods.7 a § 12 

ods.6 zákona č.288/ 1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č.455/ 1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení 

zákona č. 300/2008 Z.z. o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe (najmä 

kvalifikácií trénerov, cvičiteľov, inštruktorov a rozhodcov), uvádzame zásady zabezpečovania 

školení trénerov v gymnastických športoch a pridelenia trénerských licencii.  

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenie 

 

Slovenská gymnastická federácia (ďalej len SGF) na základe svojho poslania podľa smerníc 

zabezpečuje systém vzdelávania trénerov v gymnastických športoch zastúpených v SGF 

pre jednotlivcov, ktorým tak umožňuje získať odbornú spôsobilosť na vedenie tréningu 

v kluboch združených v SGF. Na základe potvrdenia akreditácie zo strany MŠ SR v roku 

2010, v zmysle príslušných ustanovení a zákonov, ktoré sú uvedené vyššie má SGF právo 

udeliť absolventom školení: certifikát, trénerský preukaz Trénera I. až III. kvalifikačného 

stupňa. Zároveň prideľuje doklad - trénerskú licenciu umožňujúci vykonávať tréningový 

proces a viesť športovcov v súťažiach ňou organizovaných v konkrétnom gymnastickom 

športe. Pridelenia certifikátu, trénerského preukazu Trénera I. až V. kvalifikačného stupňa  a 

trénerskej licencie SGF uznáva absolventom akreditovaného vzdelávacieho zariadenia (s 

ktorým má podpísanú vzájomnú dohodu) podľa vyhlášky 444/2008 Z. z. § 5 (viď článok 2). 

 

Článok 2 

Udeľovanie trénerských kvalifikačných stupňov 

SGF prideľuje certifikát trénera v konkrétnom gymnastickom športe na základe platnej 

vyhlášky 444/2008 Z. z. Jednotný vzdelávací systém, ktorý tvorí päťstupňová kvalifikačná 

stupnica vzdelávania trénerov: 

- Tréner I. kvalifikačného stupňa,   

- Tréner II. kvalifikačného stupňa,   

- Tréner III. kvalifikačného stupňa,   

- Tréner IV. kvalifikačného stupňa,   

- Tréner V. kvalifikačného stupňa.   

 

 

 



 

Tréner I. kvalifikačného stupňa 

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 špecializovaný odborník v konkrétnom gymnastickom športe, ktorý má 

zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú 

viesť športovú prípravu na úrovni športu pre všetkých vo všetkých vekových kategóriách. 

Konkrétne: 

- absolvent trénerského školenia I. stupňa organizovaného SGF, alebo 

akreditovaného vzdelávacieho zariadenia akceptovaného SGF, 

- absolvent športových tried stredných škôl, ktorí absolvujú vyučovací predmet 

športová príprava v rámci vyučovacieho procesu, 

- reprezentant SR v žiackej alebo juniorskej kategórii v danom gymnastickom športe 

po absolvovaní záverečných skúšok trénerského školenia I. stupňa, 

- absolvent FIG Coaches Academy I. kategórie. 

 

 

Tréner II. kvalifikačného stupňa 

Získal úplné stredné vzdelanie 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 gymnastickom 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. 

Konkrétne: 

- absolvent trénerského školenia II. stupňa organizovaného SGF, alebo 

akreditovaného vzdelávacieho zariadenia akceptovaného SGF, 

- absolvent športových tried stredných škôl, ktorí ukončia štúdium maturitou z 

predmetu športová príprava, 

- reprezentant SR juniorskej alebo seniorskej kategórii v danom gymnastickom 

športe po absolvovaní záverečných skúšok trénerského školenia II. Stupňa, 

- absolvent FIG Coaches Academy II. kategórie. 

 

  



Tréner III. kvalifikačného stupňa 

Získal úplné stredné vzdelanie 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 gymnastickom 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.  

Konkrétne: 

- absolvent trénerského školenia III. stupňa organizovaného SGF, alebo 

akreditovaného vzdelávacieho zariadenia akceptovaného SGF, 

- absolventom akreditovaného bakalárskeho alebo magisterského štúdia na 

príslušnej vysokej škole, ktorí absolvovali povinne voliteľný predmet z príslušnej 

športovej špecializácie v potrebnom rozsahu, 

- absolvent FIG Coaches Academy III. kategórie. 

 

Tréner IV. kvalifikačného stupňa 

Je graduovaný na I. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získava štvrtú najvyššiu trénerskú 

kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Je špecializovaný 

odborník v konkrétnom gymnastickom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, 

praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na vrcholovej 

úrovni. Je schopný viesť a kontrolovať skupinu trénerov, riadiť a modelovať tréningový 

proces na základe najnovších metód športového tréningu. Môže pôsobiť ako lektor na I. až III. 

kvalifikačnom stupni vzdelávania trénerov.  

Konkrétne: 

-  absolventi FTVŠ UK BA, KTVŠ FF UMB BB, FŠ PO bakalárskeho štúdia so  

špecializáciou v konkrétnom gymnastickom športe v študijnom odbore šport,  

v študijnom programe trénerstvo alebo v medziodborových študijných programoch  

trénerstvo s inou predmetovou špecializáciou.  

- trénerom, ktorí získali najvyššiu trénerskú kvalifikáciu do 1. apríla 2002 a ktorí  

absolvujú doškolenie príslušného národného športového zväzu. 

 

 

 



Tréner V. kvalifikačného stupňa 

Je graduovaný na II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získava najvyššiu trénerskú 

kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Je špecializovaný 

odborník v konkrétnom gymnastickom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, 

praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú riadiť športovú prípravu na vrcholovej 

úrovni. Tvorí nové koncepcie pri modelovaní, riadení a diagnostikovaní športového tréningu. 

Je pripravený pôsobiť ako lektor, ale aj ako metodický a riadiaci pracovník pri ďalšom 

vzdelávaní odborníkov v konkrétnom gymnastickom športe.  

Konkrétne: 

-  absolventi FTVŠ UK BA, KTVŠ FF UMB BB, FŠ PO magisterského štúdia so 

špecializáciou v konkrétnom gymnastickom športe v študijnom odbore šport, v študijnom 

programe trénerstvo alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo s inou 

predmetovou špecializáciou.  

-   absolvent doktorandského štúdia s dizertačnou prácou so zameraním na problematiku v 

konkrétnom gymnastickom športe. 

 

 

Článok 3 

Udeľovanie trénerských licencií a poplatky 

Špecifikácia a kvalifikačná (hodnotová) úroveň trénerskej kvalifikácie v gymnastických 

športoch potrebná na získanie licencie je nasledujúca:  

 

Súčasný trénerský stupeň (po 1. 12. 2008)------Predchádzajúca trénerská trieda (do 1.12.2008) 

- Tréner C licencie (kvalifikácia I. stupňa)    (tréner 3. triedy) ⃰ 

- Tréner B licencie (kvalifikácia II. a III. stupňa)  (tréner 2. triedy) ⃰ 

- Tréner A licencie (kvalifikácia IV.a V. stupňa)  (tréner 1. triedy a dipl. tréner) 

⃰ - VV SGF na základe trénerských výsledkov (účasť jeho zverencov napr. na EYOF, MEJ, ME) môže konkrétneho trénera 

preradiť do vyššej licenčnej triedy  

 

 

Potrebné doklady: kópiu osvedčenia, diplomu o absolvovaní školenia, štúdia (aj výpis 

absolvovaných predmetov), potvrdenie o trénerskej praxi príslušným klubom SGF, potvrdenú 

členskú registráciu v SGF a zaplatený licenčný poplatok: 

 



 
člen SGF nečlen SGF 

Trénerská licencia 
C 5 € 15 € 

Trénerská licencia 
B 5 € 15 € 

Trénerská licencia 
A 5 € 15 € 

Člen SGF predloží zároveň platný členský preukaz. 

 

 

 

Článok 4 

Platnosť trénerskej licencie 

Udelená trénerská licencia má časovo ohraničenú dobu platnosti. Jej obnovenie alebo 

predĺženie realizuje SGF  na základe nepretržitej praxe v tréningovom procese, účasti na 

odbornom seminári, ktorý organizuje SGF, FIG, UEG, príslušné gymnastické federácie alebo 

v rámci ďalšieho vzdelávania trénerov resp. na základe predloženia dokladu o absolvovaní 

vzdelávania udeleného vzdelávacím zariadením, ktorému bolo vydané Ministerstvom školstva 

SR potvrdenie o akreditácii. Po absolvovaní seminára a zaplatení poplatku je platnosť licencie 

obnovená alebo predĺžená na ďalšie obdobie nasledovne: 

 

 

 
platnosť člen SGF 

Trénerská licencia 
C 2 roky 3 € 

Trénerská licencia 
B 2 roky 3 € 

Trénerská licencia 
A  4 roky 3 € 

 

Člen SGF musí pri predĺžení platnosti licencie predložiť platný členský preukaz. 

 

 

 

Článok 5 

Pozastavenie, odňatie trénerskej licencie 

 

Trénerskú licenciu môže VV SGF dočasne pozastaviť na základe návrhu vedenia príslušnej 

sekcie v týchto prípadoch:  

- ak sa tréner opakovane dopustí disciplinárneho priestupku, 

- ak tréner v priebehu nácviku evidentne porušuje metodické postupy schválené 

v SGF alebo ak preukázateľne podcení nebezpečenstvo úrazu zadaním 



neprimeranej pohybovej úlohy, na ktorú neboli jeho zverenci adekvátne pripravení 

a tak ohrozí ich zdravie,  

- ak tréner v štvorročnom cykle neabsolvuje trénerský seminár vypísaný SGF, resp. 

inou gymnastickou federáciou. 

 

Trénerskú licenciu môže VV SGF trvale odňať na základe návrhu vedenia príslušnej sekcie 

v týchto prípadoch:  

- ak bol tréner odsúdený za úmyselný trestný čin, 

- ak sa tréner dopustil zvlášť závažného priestupku proti spoločenskej etike 

a mravnosti,  

- ak tréner preukázateľne zapríčinil nekompetentným alebo ľahostajným prístupom 

úraz s trvalými následkami svojho cvičenca.  

 

O jednaní pozastavenia alebo  odňatia trénerskej licencie musí byť tréner písomne 

informovaný. Rozhodnutie musí mať písomnú formu so zdôvodneniami, ktoré VV SGF 

k danému riešeniu viedli a musí byť zaslané trénerovi doporučenou zásielkou. 

Proti rozhodnutiu VV SGF sa tréner môže odvolať na Radu SGF v lehote do 15 dní od dňa 

doručenia zásielky. 

 

Článok 6 

Obnovenie trénerskej licencie 

Pri pozastavení trénerskej licencie má tréner možnosť písomne požiadať o jej 

znovunadobudnutie po uplynutí 6 mesiacov. Za opätovné nadobudnutie platnosti trénerskej 

licencie sa určuje poplatok 20 €. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

Táto smernica nadobúda platnosť s účinnosťou schválením VV SGF dňa 29.3. 2014. 

 

 

 

Spracovali:  Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. a Mgr. Juraj Kremnický, PhD. 

Úprava 24.3.2014 


