
 

 

SMERNICA PRE UDE OVANIE TRÉNERSKYCH PREUKAZOV  

S VYZNAČENOU LICENCIOU SZ H V ADOVOM HOKEJI 
 

Na základe zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ 
SR č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutí odbornej spôsobilosti v športe Slovenský 
zväz adového hokeja (ďalej len SZ H) stanovuje predpisy odbornej prípravy (vzdelávania) pre 
získanie odbornej spôsobilosti a výkon odbornej činnosti tréner adového hokeja, kvalifikačné 
predpoklady pre vedenie družstiev v súťažiach riadených SZ H a reprezentačných družstiev SR, 
uznávanie odborného vzdelania a trénerských licencií a predlžovanie trénerských  licencií. 

 
Článok 1 

Základné ustanovenie 
 

SZ H v spolupráci s fakultami vysokých škôl, ktoré uskutočňujú študijné programy prvého stupňa 
alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport alebo učite stvo umelecko-výchovných a výchovných 

predmetov a strednou športovou školou zabezpečuje vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti 
tréner adového hokeja ako službu svojím členským klubom a jednotlivcom.  

Tréner adového hokeja je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo 
amatérsky športovec vykonáva šport, alebo pod vedením ktorého vykonáva šport pre všetkých. 
Odborná spôsobilosť oprávňuje trénera na vedenie tréningového procesu ako aj vedenie v stretnutí 
v družstvách, alebo v kluboch, alebo v reprezentačných výberoch SR v adovom hokeji.   
Lektor pre školenia trénerov adového hokeja je športový odborník I., II., III., IV. alebo V. stupňa, 
ktorý zabezpečuje odbornú prípravu v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 110/2016 Z. z.  
 

Článok 2 
Kvalifikačné stupne odbornej spôsobilosti 

 

1. Podmienkou trénerskej činnosti v adovom hokeji je získanie odbornej spôsobilosti, ktoré sa 
preukazuje - osvedčením, ktoré pre I. až III. kvalifikačný stupeň vydáva vzdelávacie 
zariadenie (SZ H, príslušná fakulta VŠ alebo stredná športová škola) a pre IV. až  V. 

kvalifikačný stupeň akreditovaná vysoká škola. Doklad o odbornej spôsobilosti trénera 

adového hokeja má neobmedzenú platnosť a je majetkom trénera.    

2. Slovenský zväz adového hokeja na základe predloženého dokladu o odbornej spôsobilosti, po 

splnení ďalších podmienok (čl. 5 tejto smernice) vydáva žiadate ovi povolenie (oprávnenie) 
na výkon trénerskej činnosti – trénerský preukaz s vyznačením licencie. Všetky trénerské 
licencie a preukazy majú obmedzenú dobu platnosti (čl. 7 tejto smernice) a sú majetkom 

SZ H.  
3. Na výkon odbornej činnosti tréner sa pod a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe vyžaduje 

bezúhonnosť. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu jeho činnosti.  
4. Bezúhonnosť sa preukazuje pri zápise do registra fyzických osôb v športe písomným čestným 

vyhlásením; ak ide o vykonávanie činnosti trénera v športe mládeže, výpisom z registra 
trestov nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo 
príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza 

obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace. 
5. Stratu bezúhonnosti a akéko vek zmeny v osobných údajoch ako napr. adresy trvalého 

bydliska je tréner povinný bezodkladne oznámiť SZ H.  
6. SZ H na základe ukončeného školenia a ďalších podmienok stanovených Metodickým 

oddelením SZ H ude uje nasledovné trénerské preukazy s vyznačením úrovne licencie: 
 Licencia D – asistent trénera  

 Licencia C – samostatný tréner  

 Licencia B – hlavný tréner / tréner senior 

 Licencia A – supervízor / mentor / metodik 



 

 

 

Článok 3 
Kvalifikačné predpoklady trénerov v reprezentačných družstvách SR  

a v súťažiach riadených SZ H  
 

Pre družstvá zaradené do súťaží riadených SZ H a reprezentačné družstvá SR sú požadované 
nasledovné minimálne trénerské licencie: 

Reprezentačné výbery SR 

 
Družstvo 

Požadovaná trénerská licencia 

aspoň jeden 
tréner 

ostatní tréneri tréner brankárov 

SR A A, B B, C A, B, C 

SR 20, 19, 18 A, B A, B A, B, C 

SR 17, 16, 15 A, B B, C A, B, C 

SR ženy a ženy 18 A, B B, C A, B, C 

 

Súťaže riadené SZ H 

 
Družstvo 

 Požadovaná trénerská licencia 

aspoň jeden tréner ostatní tréneri 

Extraliga seniorov  Odporúčaná A, B Odporúčaná B, C, D 

I. Liga seniorov Odporúčaná A, B Odporúčaná B, C, D 

II. Liga seniorov Odporúčaná A, B Odporúčaná B, C, D 

Extraliga juniorov A, B* B, C, D 

I. Liga juniorov A, B* B, C, D 

Extraliga dorastu A, B* B, C, D 

I. Liga dorastu A, B* B, C, D 

Kadeti A, B, C B, C, D 

Starší žiaci  A, B, C C, D  

Mladší žiaci  B, C C, D  

Liga žien B, C C, D 

Ostatné súťaže C  C, D 

*  môže byť aj tréner aktuálne navštevujúci alebo prihlásený na štúdium, pričom platnosť výnimky 
skončí v prípade, ak predčasne ukončí alebo nenastúpi na najbližšie štúdium. 



 

 

 

Výnimka zo vzdelania 
 

Reprezentantom SR a hráčom dlhodobo pôsobiacim v najvyšších súťažiach dospelých v krajinách, 

ktoré sa pravidelne zúčastňujú MS v adovom hokeji (kategórie A) môže VV SZ H po ukončení 
hráčskej činnosti na základe žiadosti udeliť výnimku zo vzdelania a na návrh Metodického oddelenia 

SZ H povoliť výkon trénera adového hokeja v požadovanej licencii. Podmienkou je ukončené úplné 
stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, a aby žiadate  v priebehu sezóny, 

v ktorej mu výnimka bola udelená nastúpil na školenie trénerov Licencie B.  

Prípadne ďalšie výnimky povo uje Výkonný výbor SZ H na základe odporučenia Metodického 

oddelenia SZ H. Bez požadovanej licencie sa trénerská činnosť nepovo uje. Sankcie za 
nedodržanie kvalifikačných predpokladov (trénerského preukazu s vyznačenou licenciou) pre 
vedenie družstiev realizuje príslušný riadiaci orgán súťaže alebo ŠO SZ H v súlade 
s ustanoveniami Súťažného poriadku SZ H a Disciplinárneho poriadku SZ H  (ďalej len SP 
SZ H a DP SZ H) prostredníctvom Disciplinárnej komisie SZ H. Konečné rozhodnutie 
vydáva VV SZ H.  
 

Článok 4 
Uznávanie a vydávanie trénerských licencií a preukazov 

Vydanie trénerskej licencie a preukazu trénera Metodickým oddelením SZ H je podmienené 
predložením dokladu o odbornej spôsobilosti trénera (získaného vzdelania) - osvedčením, ktoré pre I. 
až III. kvalifikačný stupeň vydáva vzdelávacie zariadenie (SZ H, príslušná fakulta VŠ alebo stredná 
škola) a pre IV. až  V. kvalifikačný stupeň akreditovaná vysoká škola a splnenia stanovených 

podmienok. 

 

1. Odbornú spôsobilosť tréner adového hokeja licencie „D“ získavajú: 
a) absolventi odbornej prípravy trénerov I. kvalifikačného stupňa poskytnutej SZ H v 

spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého alebo 
druhého stupňa v študijnom odbore šport a po splnení ďalších podmienok stanovených 
Metodickým oddelením SZ H, 

b) absolventi odbornej prípravy trénerov I. kvalifikačného stupňa poskytnutej fakultou 
vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého alebo druhého stupňa v študijnom 
odbore šport alebo učite stvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – a po splnení 

ďalších podmienok stanovených Metodickým oddelením SZ H, 

c) poslucháči príslušných fakúlt vysokých škôl so študijným odborom šport, študijným 
programom trénerstvo, športová špecializácia adový hokej po absolvovaní 1. ročníka 
(zimný aj letný semester a úspešnej skúške zo špecializácie adový hokej) – a po splnení 

ďalších podmienok stanovených Metodickým oddelením SZ H, 
d) aktívni hokejoví hráči po dosiahnutí 150 zápasov v najvyššej súťaži dospelých (v 

krajinách, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na MS v najvyššej kategórií), prípadne 
reprezentanti SR, ktorí odohrali za SR „A“ tím seniorov minimálne 15 medzištátnych 
zápasov majú nárok na udelenie trénerskej licencie D vtedy, ak úspešne absolvujú záverečné 
skúšky I. kvalifikačného stupňa vzdelania a po splnení ďalších podmienok stanovených 
Metodickým oddelením SZ H, 

 
2. Odbornú spôsobilosť tréner adového hokeja licencie „C“ získavajú: 

a) absolventi odbornej prípravy trénerov II. kvalifikačného stupňa poskytnutej SZ H v 
spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého alebo 
druhého stupňa v študijnom odbore šport a po splnení ďalších podmienok stanovených 
Metodickým oddelením SZ H, 

b) absolventi športových tried, stredných športových škôl (zaradených do siete škôl a 
školských zariadení s názvom „športové gymnázium”), ktorí do 31. decembra 2018 
ukončia štúdium maturitnou skúškou z predmetu Športová príprava majú zo zákona 

nárok na udelenie trénerskej kvalifikácie „Tréner II. kvalifikačného stupňa“. Nárok na 

udelenie trénerskej licencie „C“ im vzniká po splnení ďalších podmienok stanovených 
Metodickým oddelením SZ H, 



 

 

 

c) absolventi odbornej prípravy trénerov II. kvalifikačného stupňa poskytnutej fakultou 
vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého alebo druhého stupňa v študijnom 
odbore šport alebo učite stvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a po splnení 

ďalších podmienok stanovených Metodickým oddelením SZ H, 
d) poslucháči príslušných fakúlt vysokých škôl so študijným odborom šport, študijným 

programom trénerstvo, športová špecializácia adový hokej po absolvovaní 2. ročníka 
(zimný aj letný semester a úspešnej skúške zo špecializácie adový hokej) a po splnení ďalších 
podmienok stanovených Metodickým oddelením SZ H, 

e) aktívni hokejoví hráči po dosiahnutí 300 zápasov v najvyššej súťaži dospelých (v 

krajinách, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na MS v najvyššej kategórií), prípadne 
reprezentanti SR, ktorí odohrali za SR „A“ tím dospelých minimálne 30 medzištátnych 
zápasov majú nárok na udelenie trénerskej licencie C+ hráč vtedy, ak úspešne absolvujú 
záverečné skúšky II. kvalifikačného stupňa vzdelania a po splnení ďalších podmienok 
stanovených Metodickým oddelením SZ H. 

 
3. Odbornú spôsobilosť tréner adového hokeja licencie “B” získavajú: 

a) absolventi odbornej prípravy trénerov III. kvalifikačného stupňa poskytnutej SZ H v 
spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého alebo 
druhého stupňa v študijnom odbore šport a po splnení ďalších podmienok stanovených 
Metodickým oddelením SZ H, 

b) absolventi odbornej prípravy trénerov III. kvalifikačného stupňa poskytnutej fakultou 
vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého alebo druhého stupňa v študijnom 
odbore šport alebo učite stvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a po splnení 

ďalších podmienok stanovených Metodickým oddelením SZ H, 
c) absolventi vysokoškolského vzdelania prvého alebo druhého stupňa v študijnom odbore 

učite stvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ktorí v rámci štúdia úspešne 
vykonajú štátnu skúšku alebo skúšku, ktorá sa vzťahuje na adový hokej (ide o 

poslucháčov, ktorý́ vykonali skúšku z predmetu „ adový hokej“, ktorá je totožná so skúškami 
školenia trénerov III. stupňa. V praxi to znamená, že nie zo športovej špecializácie 

„Trénerstvo – adový hokej“) a po splnení ďalších podmienok stanovených Metodickým 

oddelením SZ H, 
d) poslucháči príslušných fakúlt vysokých škôl so študijným odborom šport, študijným 

programom trénerstvo, športová špecializácia adový hokej. Nárok na udelenie trénerskej 

licencie „B“ im vzniká okamžite po úspešnom ukončení I. alebo II. stupňa vysokoškolského 
denného alebo externého štúdia (Bc alebo Mgr.) a po splnení ďalších podmienok stanovených 
Metodickým oddelením SZ H. 

 
4. Odbornú spôsobilosť tréner adového hokeja licencie „A“ získavajú: 

a) držitelia trénerskej licencie B po splnení ďalších podmienok stanovených Metodickým 

oddelením SZ H, 
 

 

5. Slovenský zväz adového hokeja pod a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe prostredníctvom 
Metodického oddelenia SZ H môže uznať (posúdiť) odborné vzdelanie (spôsobilosť) 
trénera adového hokeja I. až III. stupňa získanú doma alebo v zahraničí, ak nebola získaná 

uznanou vzdelávacou inštitúciou (SŠ alebo VŠ). Pre posúdenie odbornej spôsobilosti je potrebné 

predložiť žiadosť, fotokópiu trénerského preukazu, dokladu o ukončenom trénerskom vzdelaní 
príp. výpis absolvovaných predmetov a uhradiť administratívny poplatok 50 eur 

 
 
 

 

 



 

 

 

Článok 5 
 Predlžovanie trénerských preukazov s vyznačenou  licenciou a poplatky  

 
Metodické oddelenie SZLH každoročne aktualizuje podmienky pre predĺženie platnosti 
trénerských licencií.  

 

Článok 6 
Zrušenie platnosti trénerského preukazu 

 
1. Trénerský preukaz stráca platnosť v prípade, že tréner nesplní podmienky pre predĺženie jej 

platnosti stanovené Metodickým oddelením SZ H. 
2. Platnosť trénerského preukazu zaniká: 

● právoplatným rozhodnutím disciplinárnych orgánov SZ H 

● stratou bezúhonnosti; tréner nie je bezúhonný, ak bol právoplatne odsúdený za: 

a)      obzvlášť závažný zločin, 
b)  úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a 

udskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin 
všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin 
proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a 
slobodám, alebo 

c)  iný trestný čin, ako je uvedený v písmenách a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, 

hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku. 
3. Stratu bezúhonnosti je tréner povinný bezodkladne oznámiť SZ H. 
4. Platnosť trénerského preukazu môže byť zrušená dočasne, alebo trvale, pod a závažnosti 

previnenia. 

5. Neplatný trénersky preukaz je tréner povinný doručiť na SZ H. V prípade jeho neoprávneného 

používania alebo zneužitia budú voči trénerovi vyvodené  ďalšie dôsledky.  
6. Proti trvalému alebo dočasnému zrušeniu platnosti trénerského preukazu má tréner možnosť 

odvolať sa v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení platnosti na VV SZ H. 
7. Pri dočasnom zrušení platnosti trénerského preukazu má tréner možnosť písomne požiadať 

o opätovné obnovenie platnosti najskôr však po uplynutí polovice obdobia z uloženého trestu a to 

ten orgán, ktorý rozhodnutie o zrušení doby platnosti vydal. 
 

Článok 7 
Opätovné obnovenie platnosti trénerského preukazu 

 
1. Príslušné orgány po zrušení platnosti trénerského preukazu môžu opätovne obnoviť jeho platnosť, 

ale až po splnení stanovených podmienok (absolvovanie doško ovaní, seminárov,  vypracovanie 
odborných článkov atď.). 

2. Opätovné obnovenie platnosti trénerského preukazu je posudzované na základe osobnej žiadosti 
trénera, ktorého trénersky preukaz bol vyhlásený neplatný. 

 

Článok 8 
Pozastavenie platnosti trénerského preukazu 

 
1. Platnosť trénerského preukazu je možné dočasne pozastaviť na základe písomnej žiadosti trénera.  
2. Pre zrušenie pozastavenia platnosti trénerského preukazu je potrebné absolvovať príslušné 

doško ovanie. 

 

 
 

 

 



 

 

 

Článok 9 
Vystavenie trénerského preukazu, predĺženie doby jeho platnosti  

a ďalšie administratívne poplatky 
 

Vystavenie nového trénerského preukazu, ako aj predĺženie doby jeho platnosti vykonáva pre všetky 
druhy licencií SZ H prostredníctvom Metodického oddelenia SZ H.  
 

K vydaniu nového trénerského preukazu musí žiadate  predložiť: 
● podpísanú písomnú žiadosť o vydanie trénerského preukazu s kontaktnými údajmi (adresu 

trvalého bydliska,  telefón, email, dátum narodenia, atď.) - nezabudnite uviesť o akú trénerskú 
licenciu žiadate, 

● osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner (ak bola 
odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner nadobudnutá získaním úplného 
stredného odborného vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie vydáva pod a 
zákona o športe popri doklade o príslušnom vzdelaní SŠ alebo VŠ), 

● písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti trénera; ak ide o vykonávanie činnosti trénera v 
športe mládeže (licencia D - I. stupeň vzdelania) výpisom z registra trestov nie starším ako tri 
mesiace.  

● potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku,  

● potvrdenie o absolvovaní trénerskej praxe (fotokópia zmluvy s klubom), ktorá musí obsahovať 
aj základné náležitosti, t.j. meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónny kontakt, 

meno klubu, dobu kontraktu, vekovú kategóriu hráčov, typ súťaže a  atď. 
● 1 fotografiu - rozmer 2,5 x 3,5 cm, 

● trénerský preukaz nižšej licencie v prípade, ak žiada o vyššiu licenciu, 
 

Na predĺženie doby platnosti trénerského preukazu s vyznačenou licenciou musí žiadate : 
● absolvovať doško ovací seminár v zmysle podmienok stanovených Metodickým oddelením 

SZ H, 
● vrátiť starý (neplatný) trénersky preukaz,  
● nahlásiť prípadné zmeny kontaktných údajov (adresu trvalého bydliska,  telefón, email atď.), 
● predložiť potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku, 

● predložiť 1 fotografiu - rozmer 2,5 x 3,5 cm. 

 

Duplikát trénerského preukazu s vyznačenou licenciou sa vydáva pri jeho strate, odcudzení, 

zničení a v iných zdôvodnite ných prípadoch na základe písomnej žiadosti predloženej trénerom 
s uvedením konkrétneho dôvodu prečo žiada vydať duplikát, po predložení 1 ks fotografie rozmeru 2,5 
x 3,5 cm a zaplatení administratívneho poplatku.  

 

 

Článok 11 
Spoločné  ustanovenia 

 

1. V súťažiach riadených SZ H môže družstvo viesť iba tréner, ktorý má platnú domácu 
trénerskú licenciu resp. zahraničný tréner, ktorému Metodické oddelenie SZ H vydalo 

povolenie na výkon činnosti trénera minimálne do konca aktuálnej sezóny. 

2. Tréner zo zahraničia, ktorý nie je držite om  trénerského preukazu s vyznačenou licenciou 
vydanú SZ H a  má záujem pracovať na Slovensku ako tréner adového hokeja, musí 
predložiť žiadosť spolu s dokladom o vzdelaní z adového hokeja, ktoré získal. Metodické 

oddelenie SZ H žiadosť posúdi a rozhodne o vydaní resp. nevydaní povolenia na výkon 
funkcie trénera v SR. Povolenie (nie licencia) sa vydáva na dobu 12 mesiacov. Povolenie 

môže byť vydávané opakovane.  
3. Tréner so slovenským občianstvom resp. občan SR, ktorý ukončil najvyššie možné hokejové 

vzdelanie v zahraničí, a  ktorý nie je držite om domáceho trénerského preukazu s vyznačenou 
licenciou a má záujem pracovať na Slovensku ako tréner adového hokeja, musí predložiť 
žiadosť spolu s dokladom o vzdelaní, ktoré získal. Metodické oddelenie SZ H žiadosť posúdi, 



 

 

 

rozhodne o vydaní (resp. nevydaní) povolenia na výkon funkcie trénera a úrovni licencie 

(stupňa vzdelania) v SR pod a platnej legislatívy.  

4. Žiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje: 
Meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo telefónu,  e-mailová adresa, 

najvyššie získané vzdelanie (kópia maturitného vysvedčenia, resp. diplom o ukončení 
vysokoškolského štúdia), hráčska kariéra (klub, roky pôsobenia, súťaž), trénerská kariéra 

(klub, roky pôsobenia, súťaž), kópia trénerského preukazu a trénerskej licencie (pri 

žiadosti o zaradenie na prijímacie pokračovanie vyššej kvalifikácie). 
5. Tréner je povinný v najskoršom termíne oznámiť SZ H akéko vek zmeny v osobných 

údajoch ako napr. zmena adresy trvalého bydliska atď. 
6. Tréner je povinný platiť ročné členské za individuálne členstvo v SZ H a všetky poplatky za 

spoplatnené úkony, ktoré vykonáva SZ H. 
7. Podrobnosti o výške členského a poplatkov za vydanie preukazu, záverečnú skúšku, 

vystavenie duplikátu osvedčenia alebo preukazu, účasť na doškolovacom seminári, obnovenie 
preukazu, uznanie odbornej spôsobilosti, sú stanovené v osobitnom sadzobníku poplatkov 

SZ H. 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Smernice a kritéria pre ude ovanie trénerských licencií trénerov adového hokeja licencie 
„A“, „B“ a „C“ schválené VV SZ H dňa 20. júna 2014 v znení posledných zmien a doplnkov 

sa zrušujú.  
2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia na mimoriadnom Kongrese SZ H dňa 16. 

júna 2016.  

3. Výkonný výbor SZ H na svojom zasadnutí dňa 13.06.2018 prijal zmeny smernice v znení 

tohto úplného znenia. Smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia. 

4. Výklad smernice vykonáva Výkonný výbor SZ H. 
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