Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vnútorná smernica SJF schválená PSJF, násl. aktualizovaná a schválená vnútorná
smernica SJF č. 17/2020 a násl. v zmysle
schválených

SMERNICA SJF
PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA
podmienky získania kvalifikačných stupňov
Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe
1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Vzdelávanie a prípravu trénerov a iných športových odborníkov vykonáva:
- vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého
stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore
1.šport alebo
2.učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
- stredná športová škola,
- národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje
študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport
Uznávaná je odborná spôsobilosť v kategórii:
- tréner I. kvalifikačného stupňa
- tréner II. kvalifikačného stupňa
- tréner III. kvalifikačného stupňa
- tréner IV. kvalifikačného stupňa
- tréner V. kvalifikačného stupňa
SJF zabezpečuje vzdelávanie I.
iných športových odborníkov.

II.

III. kvalifikačného stupňa a vzdelávanie

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa sa
nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore
šport.
Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa sa
nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore
šport.
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Konverziu doterajších tried na kvalifikačné stupne upravuje vykonávacia vyhláška
(110) k vzdelávaniu trénerov v prechodnom ustanovení v § 5, podľa ktorého
•
•
•
•

diplomovanému trénerovi zodpovedá súčasný kvalifikačný stupeň V.,
trénerovi I. triedy zodpovedá kvalifikačný stupeň IV., ak ho získal v rámci štúdia
učiteľstva telesnej výchovy (inak T III),
trénerovi II. triedy zodpovedá kvalifikačný stupeň III. a
trénerovi III. triedy zodpovedá kvalifikačný stupeň II.
2. Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej
spôsobilosti na výkon odbornej činnosti TRÉNER

Podmienkou na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti
Tréner je potrebné splniť nasledovné :
- vek minimálne 18 rokov
- má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie,
vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
- je držiteľom športovej licencie SJF minimálne 3 roky
- preukáže športovú činnosť *(2)
- absolvovať vzdelávanie podľa podmienok príslušného kvalifikačného stupňa
Tréner I. kvalifikačného stupňa
(1) ak nejde o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca
a) všeobecná časť, celkovo najmenej 20 hodín výučby v týchto okruhoch
1. biologicko-lekárske základy v športe
2. biomechanika
3. psychológia športu
4. základy pedagogiky
5. teória a didaktika športu
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby
c) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba pozostávajúca z vedenia
časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci alebo inej témy zadanej
školiteľom
d) skúška zo všeobecnej časti
e) skúška zo špeciálnej časti
(2) ak ide o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca *(1)
a) dosiahnutie výkonnostnej úrovne S a vyššie nepretržite 3 roky alebo umiestnenie
na M-SR do 5. miesta v súťaži jednotlivcov - seniorov.
b) skúška zo všeobecnej časti obsahovo zodpovedajúca všeobecnej časti podľa
odseku 1
c) skúška zo špeciálnej časti obsahovo zodpovedajúca špeciálnej časti podľa odseku
1
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Tréner II. kvalifikačného stupňa
Podmienkou získania kvalifikácie je kvalifikácia trénera I. stupňa najmenej 2 roky
a zdokladovanie výsledkov minimálne 10 zverencov na predpísanom tlačive.
/výsledky z pretekov, SZVJ/
(1) ak nejde o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca,
a) všeobecná časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby v týchto okruhoch
1. biologicko-lekárske základy v športe
2. biomechanika
3. diagnostika trénovanosti
4. psychológia športu
5. pedagogika športu
6. základy etiky športu
7. základy športu a práva
8. teória a didaktika športu
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 60 hodín výučby
c) záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán so zameraním na konkrétnu disciplínu,
ktorá pozostáva z mikrocyklu športového tréningu , a jej obhajoba, ktorá pozostáva
z vedenia časti tréningovej jednotky v praxi
d) skúška zo všeobecnej časti
e) skúška zo špeciálnej časti
(2) ak ide o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca *(1)
a) dosiahnutie výkonnostnej úrovne S a vyššie nepretržite 3 roky alebo umiestnenie
na M-SR do 5. miesta v súťaži jednotlivcov - seniorov.
b) skúška zovšeobecnej časti obsahovo zodpovedajúca všeobecnej časti podľa
odseku 1
c) skúška zo špeciálnej časti obsahovo zodpovedajúca špeciálnej časti podľa odseku
1

Tréner III. kvalifikačnéhostupňa
Podmienkou získania kvalifikácie je kvalifikácia trénera II. stupňa najmenej 2 roky
a zdokladovanie výsledkov minimálne 10 zverencov na predpísanom tlačive.
/výsledky z pretekov/
a) všeobecná časť, celkovo najmenej 60 hodín výučby v týchto okruhoch
1. funkčná anatómia
2. biochémia v športe
3. fyziológia telesných cvičení
4. biomechanika
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5. diagnostika trénovanosti
6. regenerácia a hygiena
7. dejiny a organizácia športu
8. psychológia športu
9. pedagogika športu
10. základy sociológie športu
11. etika športu
12. didaktika športového tréningu
13. šport a právo
14. výživa v športe
15. základy vedeckej práce v športe
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 100 hodín výučby
c) záverečná práca v rozsahu 20 až 30strán, ktorá pozostáva z mezocyklu,
metodického postupu,
stavby a plánovania tréningu, hodnotenia zmien výkonnosti po aplikácii mezocyklu
tréningu, a
jej obhajoba
d) skúška zo všeobecnej časti
e) skúška zo špeciálnej časti

3. Doba platnosti osvedčenia pre výkon odbornej činnosti TRÉNER
Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania má neobmedzenú platnosť. Na zápis
odbornej činnosti Tréner do evidencie SJF a vydanie licencie Tréner je potrebné
absolvovať pravidelné preškoľovania a to v nasledovných intervaloch
Tréner I. stupňa minimálne 1x za 3 roky
Tréner II. stupňa minimálne 1x za 3 roky
Tréner III. stupňa minimálne 1x za 3 roky
Preškoľovanie trénerov zabezpečí SJF prostredníctvom vzdelávacej komisie alebo
touto činnosťou poverí inú organizáciu. Preškoľovanie sa bude týkať len
špecializovanej časti vzdelávania a má za účel reflektovať na vývoj v jazdeckom
športe, bude mať formu seminára s rozsahom maximálne 8 hod. Náklady na
organizáciu preškolenia, lektorov, priestory a pod. hradí SJF.
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Slovenská jazdecká federácia
vydáva toto

OSVEDČENIE

O úspešnom absolvovaní odbornej prípravy
Tréner I. (II., III.) kvalifikačného stupňa

pre : Meno, priezvisko, titul, číslo licencie SJF
Číslo osvedčenia:

Poverenie k vydaniu dokladu o kvalifikácii s celoštátnou platnosťou bolo udelené dňa
................... pre ........................................................................ zmysle zákona 440/2015 Z.z. o
športe v znení neskorších predpisov

V .................................dňa........................
*(1) definuje Príloha 1 tejto smernice
*(2) definuje Príloha 2 tejto smernice
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.............................................
Zástupca VŠ,fakulty športu

...........................................
zástupca SJF

pečiatka vzdelávacieho zariadenia
Vzor tlačiva na potvrdenie o výsledkoch zverencov trénera
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Tréner :

číslo licencie :

kvalifikačný stupeň :

Rok :
Meno a Priezvisko
trénovaného

Dátum
Súťaž
kód pretek

Discipl.Umiestnnie Dátum
Súťaž
kód pretek

Discipl.Umiestnnie

Meno a Priezvisko
trénovaného

Dátum
Súťaž
kód pretek

Discipl.Umiestnnie Dátum
Súťaž
kód pretek

Discipl.Umiestnnie

Meno a Priezvisko
trénovaného

Dátum
Súťaž
kód pretek

Discipl.Umiestnnie Dátum
Súťaž
kód pretek

Discipl.Umiestnnie

Príloha 1
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Kritéria na definovanie štatútu vrcholového športovca pre potreby VzK, schválené
vzdelávacou komisiou 17.3.2017

Skoky
výkonnosť 3 roky
stupeň S / doloží min minimálne 5
výsledkov za rok s 0 až 4 trest. bodmi v základnom kole hodnotené podľa stupnice A čl.
pravidiel 238.1.X alebo 238.2.X/
Drezúravýkonnosť 3 roky
stupeň S / doloží minimálne 5
za rok s dosiahnutým výsledkom S – >65%, ST – >60%, T - >60%

výsledkov

Ostatné
umiestnenie na M-SR v senioroch jednotlivcoch do 5. miesta / ak
počet štartujúcich bol nad 10, ak nie tak umiestnenie do 3. miesta /

Príloha 2
Definícia pojmu športová činnosť pre zaradenie do kurzu trénerov I. stupňa
Žiadateľ predloží výsledky z pretekov, ktorých sa zúčastnil, za obdobie troch rokov a to
minimálne 15 výsledkov s úspešným absolvovaním súťaže v rámci podujatí organizovaných
SJF v SR (nie hobby súťaž). Za úspešné absolvovanie súťaže sa považuje výsledok keď jazdec
dokončil súťaž.
V discipline skoky sa akceptujú súťaže stupňa Z a vyššie, v discipline drezúra súťaže L a vyššie,
v ostatných disciplínach súťaže jednotlivcov na vyššej ako najnižšej možnej úrovni podľa
pravidiel SJF.
U žiadateľov vo veku nad 40 rokov, ktorí aktívne športovali pred rokom 2005 a nevedia
doložiť výsledky svojej športovej činnosti bude akceptované čestné prehlásenie žiadateľa, že
vykonával športovú činnosť na zodpovedajúcej úrovni. Toto čestné prehlásenie potvrdí
štatutár klubu alebo tréner v klube v ktorom žiadateľ pôsobí a/alebo, pôsobil.

verzia 02/3.6.2020
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