SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ

SMERNICA SZH K VZDELÁVANIU TRÉNEROV
ZÁSADY ZABEZPEČOVANIA ŠKOLENÍ A DOŠKOĽOVANÍ TRÉNEROV
HÁDZANEJ
PODMIENKY PRE ZÍSKAVANIE A UZNÁVANIE LICENCIÍ
Podľa ust. § 103 ods. 1 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj iba „zákon o športe“) v spojení s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. protokolu: 2014-13991/53721:5-30AA zo dňa
31.10.2014, ktorým bolo Slovenskému zväzu hádzanej vydané potvrdenie o akreditácii na
odbornú spôsobilosť tréner hádzanej I. kvalifikačného stupňa, tréner hádzanej II.
kvalifikačného stupňa, tréner hádzanej III. kvalifikačného stupňa (ďalej aj iba „Rozhodnutie o
akreditácii“) je Slovenský zväz hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
(ďalej aj iba ako „SZH“) oprávnený vzdelávať športových odborníkov, a to trénerov hádzanej
kvalifikačných stupňov I., II., III. do 31.10.2019 v súlade so zákonom o športe a v súlade
s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 110/2016 Z. z. o odbornej
príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (ďalej aj iba ako „Vyhláška č.
110/2016 Z. z.“), ako aj v súlade s Konvenciou o vzdelávaní európskych trénerov hádzanej
EHF („Rinck Convention“).
Článok 1
Základné ustanovenia
1.1. SZH v súlade so svojimi cieľmi stanovenými stanovami SZH zabezpečuje odbornú
prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti trénerov hádzanej, ako službu svojím
členským klubom a jednotlivcom, ktorým tak umožňuje získať odbornú spôsobilosť na
výkon odbornej činnosti trénera hádzanej, ktorá umožňuje viesť profesionálneho alebo
amatérskeho športovca pri vykonávaní športu - hraní hádzanej.
1.2. Tréner hádzanej je podľa ust. § 6 zákona o športe športovým odborníkom a
oprávnenie vykonávať odbornú činnosť trénera hádzanej vzniká dňom jeho zápisu do
registra fyzických osôb v športe. Predpokladom zápisu je získanie odbornej
spôsobilosti na výkon trénera hádzanej v súlade s touto smernicou.
1.3. Pre výkon činnosti trénera hádzanej sa vyžaduje podľa § 7 zákon o športe bezúhonnosť
a podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti športového
odborníka - trénera. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený
za:
a) obzvlášť závažný zločin,
b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode
a ľudskej 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 písm. a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím,
hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím
nátlaku.
Za bezúhonného sa považuje aj ten, komu bolo odsúdenie za trestný čin zahladené
alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto čin odsúdený.
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1.4. Bezúhonnosť sa preukazuje pri zápise do registra fyzických osôb v športe písomným
čestným vyhlásením. Ak ide o vykonávanie činnosti športového odborníka 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.
1.5. Stratu bezúhonnosti je tréner povinný bezodkladne hlásiť športovej organizácií, pre
ktorú vykonáva činnosť trénera a SZH.
1.6. Tréner je povinný na vyzvanie bezodkladne preukázať doklad o odbornej spôsobilosti
na vykonávanie činnosti trénera.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Článok 2
Kvalifikačné stupne odbornej spôsobilosti
Podmienkou pre získaním odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera
v hádzanej je splnenie podmienok v súlade so zákonom o športe a Vyhláškou č.
110/2016 Z. z., ako aj absolvovanie príslušného vzdelávacieho cyklu.
Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú pre nadobudnutie odbornej
spôsobilosti pre výkon odbornej činnosti tréner podľa jednotlivých kvalifikačných
stupňov ustanovuje príloha č. 1 Vyhlášky č. 110/2016 Z. z..
Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon
odbornej činnosti tréner I., II. a III. kvalifikačného stupňa určuje príloha č. 2
k Vyhláške č. 110/2016 Z. z..
Po úspešnom ukončení príslušného stupňa vzdelávania a získania
odbornej
spôsobilosti na výkon odbornej činnosti príslušného stupňa je tréner oprávnený
vykonávať trénerskú činnosť na Slovensku a v krajinách, ktoré sú členmi „Konvencie o
vzdelávaní európskych trénerov hádzanej“ (ďalej aj iba ako „Konvencia o vzdelávaní
trénerov “).
Stupne odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti trénera hádzanej sú
nižšie uvedené a na týchto stupňov sa udeľujú trénerské licencie a trénerské preukazy:
2.5.1. tréner hádzanej I. kvalifikačného stupňa (podľa zákona o športe a Vyhlášky
č. 110/2016 Z. z.)
tréner hádzanej „D“ licencie (podľa smerníc SZH mimo Konvencie
o vzdelávaní trénerov)
2.5.2. tréner hádzanej II. kvalifikačného stupňa (podľa zákona o športe
a Vyhlášky č. 110/2016 Z. z.),
tréner hádzanej „C“ licencie (podľa smerníc SZH v súlade s Konvenciou
o vzdelávaní trénerov „RC Level 1“).
2.5.3. tréner hádzanej III. kvalifikačného stupňa (podľa zákona o športe
a Vyhlášky č. 110/2016 Z. z.),
tréner hádzanej „B“ licencie (podľa smerníc SZH v súlade s Konvenciou
o vzdelávaní trénerov „RC Level 2“).
2.5.4. tréner hádzanej IV. kvalifikačného stupňa (podľa zákona o športe
a Vyhlášky č. 110/2016 Z. z., získaním vysokoškolského vzdelania prvého
stupňa v študijnom odbore šport),
tréner hádzanej „B“ licencie (podľa smerníc SZH v súlade s Konvenciou
o vzdelávaní trénerov „RC Level 2“).
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2.5.5.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

tréner hádzanej V. kvalifikačného stupňa (podľa zákona o športe a Vyhlášky
č. 110/2016 Z. z., získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
v študijnom odbore šport)
Tréner hádzanej „A“ licencie (podľa smerníc SHZ v súlade s Konvenciou
o vzdelávaní trénerov „RC Level 3“).

Článok 3
Kvalifikačný stupeň a príslušná úroveň súťaženia v súťažiach riadených SZH
SZH vyžaduje pre príslušnú úroveň súťaženia trénerské licencie tak, ako je to
uvedené ďalej v tomto článku smernice.
Tréner hádzanej licencie „D“ získava odbornú spôsobilosť k trénerskej činnosti
v družstvách prípraviek, mladšieho žiactva, v súťažiach riadených krajskými zväzmi
hádzanej a v družstvách mládeže v rámci školskej telesnej výchovy.
Tréner hádzanej licencie „C“ získava odbornú spôsobilosť k trénerskej činnosti
v družstvách mládeže a družstvách dospelých na úrovni výkonnostného športu, t. j.
najnižšie súťaže dospelých a dorastov, 2.liga, súťaže staršieho žiactva riadené mimo
SZH.
Tréner hádzanej licencie „B“ získava odbornú spôsobilosť k trénerskej činnosti
v súťažiach dospelých, 1. liga a v súťažiach mládeže, ktoré riadi SZH (t. j. 1 liga
mladšieho a staršieho dorastu).
Tréner hádzanej licencie „A“ získava odbornú spôsobilosť k trénerskej činnosti na
úrovni vrcholového športu mládeže (centrá talentovanej mládeže, športové gymnázia,
športové triedy), vrcholového športu dospelých (najvyššie súťaže dospelých riadené
SZH, t.j. Extraliga a WHIL) a reprezentačných výberov.

Článok 4
Podmienky pre účasť na vzdelávaní poskytovanom SZH
potrebnom pre získanie odbornej spôsobilosti
4.1. Vzdelávania, na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera
hádzanej I. kvalifikačného stupňa (licencia „D“), sa môže zúčastniť fyzická osoba,
ktorá:
4.1.1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie,
vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie a
4.1.2. splní podmienky poskytovateľa vzdelávania, ktorými sa rozumejú úhrada
poplatku a vyplnenie a podanie prihlášky (ďalej aj iba ako „podmienky
poskytovateľa vzdelávania“).
4.2. Vzdelávania, na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera
hádzanej II. kvalifikačného stupňa (licencia „C“), sa môže zúčastniť fyzická osoba,
ktorá:
4.2.1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie,
vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie a
4.2.2. má odbornú spôsobilosť tréner I. kvalifikačného stupňa s najmenej
jednoročnou praxou od získania odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného
stupňa a
4.2.3. splní podmienky poskytovateľa vzdelávania.
4.3. Vzdelávania, na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera
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hádzanej III. kvalifikačného stupňa (licencia „B“), sa môže zúčastniť fyzická osoba,
ktorá:
4.3.1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie,
vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie a
4.3.2. má odbornú spôsobilosť tréner II.
kvalifikačného stupňa, s najmenej
jednoročnou praxou od získania
odbornej spôsobilosti tréner
II.
kvalifikačného stupňa a
4.3.3. splní podmienky poskytovateľa vzdelávania.
Výnimky:
4.4. Hráč najvyššej súťaže domácej krajiny v hádzanej, ktorý odohral v najvyššej súťaži
minimálne dve súťažné sezóny, môže byť prijatý aj bez absolvovania vzdelávania (na
získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera) za trénera hádzanej
licencie „D“, ak spĺňa podmienku podľa bodu 4.1.1. tejto smernice.
4.5. Reprezentant Slovenskej republiky
v hádzanej, ktorý odohral minimálne 30
reprezentačných zápasov v seniorskej kategórii, môže byť prijatý aj bez absolvovania
vzdelávania (na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera)
za trénera hádzanej licencie „C“, ak spĺňa podmienku podľa bodu 4.2.1. tejto smernice.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

Článok 5
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera hádzanej
v kvalifikačných stupňoch I., II. a III. vydáva SZH prostredníctvom trénersko metodickej komisie SZH (ďalej aj iba ako „TMK SZH“), a to vždy po ukončení
požadovaného vzdelávania a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky pre príslušný
kvalifikačný stupeň.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera hádzanej musí
obsahovať:
5.2.1. názov SZH,
5.2.2. údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno,
priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umeleckopedagogický titul, vedecká hodnosť a dátum narodenia,
5.2.3. číslo osvedčenia,
5.2.4. označenie kvalifikačného stupňa,
5.2.5. označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť,
5.2.6. dátum a miesto vydania osvedčenia,
5.2.7. meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu, ktorá vydala osvedčenie,
5.2.8. pečiatka SZH.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera je dokladom pre
vydanie trénerskej licencie a preukazu trénera SZH.
Odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner hádzanej II. kvalifikačného
stupňa nadobúda aj fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2018 začne štúdium
v gymnáziu, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom
„športové gymnázium“ a toto štúdium ukončí maturitnou skúškou z predmetu
športová príprava.
Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa
zostáva zachovaná, ak bola nadobudnutá:
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absolventom športového gymnázia podľa bodu 5.4. tejto smernice,
podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 fyzickou osobou, ktorá
získala úplné stredné všeobecné vzdelanie v gymnáziu, ktoré bolo zaradené
do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové gymnázium“ a jej
štúdium bolo ukončené maturitnou skúškou z predmetu športová príprava.
5.6. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti trénera I. kvalifikačného stupňa
(licencia D) sa nadobúda:
5.6.1. získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore
strednej športovej školy (vzťahuje sa na študijné programy platné od
školského roku 2019/2020),
5.6.2. absolvovaním odbornej prípravy trénera I. kvalifikačného stupňa poskytnutej
SZH v súlade s Rozhodnutím o akreditácii (do 31.10.2019),
5.6.3. absolvovaním odbornej prípravy
požadovanej predpismi Európskej
hádzanárskej federácie a/alebo Medzinárodnej hádzanárskej federácie, pričom
túto odbornú prípravu poskytuje SZH v spolupráci s fakultou vysokej školy,
ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa
v študijnom odbore šport,
5.6.4. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej SZH, pričom túto odbornú
prípravu poskytuje SZH v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá
uskutočňuje
študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa
v študijnom odbore šport,
5.6.5. absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou vysokej školy, ktorá
uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa
v študijnom odbore šport v rámci ďalšieho vzdelávania.
5.7. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti trénera II. kvalifikačného stupňa
(licencia C) sa nadobúda:
5.7.1. získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore
strednej športovej školy (vzťahuje sa na študijné programy platné od
školského roku 2019/2020),
5.7.2. absolvovaním odbornej prípravy trénera II. kvalifikačného stupňa poskytnutej
SZH v súlade s Rozhodnutím o akreditácii (do 31.10.2019),
5.7.3. absolvovaním odbornej prípravy
požadovanej predpismi Európskej
hádzanárskej federácie a/alebo Medzinárodnej hádzanárskej federácie, pričom
túto odbornú prípravu poskytuje SZH v spolupráci s fakultou vysokej školy,
ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa
v študijnom odbore šport,
5.7.4. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej SZH, pričom túto odbornú
prípravu poskytuje SZH v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá
uskutočňuje
študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa
v študijnom odbore šport,
5.7.5. absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou vysokej školy, ktorá
uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého
stupňa
v študijnom odbore šport v rámci ďalšieho vzdelávania.
5.8. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti trénera III. kvalifikačného stupňa
(licencia B) sa nadobúda:
5.8.1. získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore
5.5.1.
5.5.2.
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strednej športovej školy (vzťahuje sa na študijné programy platné od
školského roku 2019/2020),
5.8.2. získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského
vzdelania druhého stupňa v študijnom
odbore učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov, ak v rámci štúdia príslušného
študijného programu fyzická osoba úspešne vykonala štátnu skúšku za
príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na hádzanú,
5.8.3. absolvovaním
odbornej
prípravy trénera III. kvalifikačného stupňa
poskytnutej SZH v súlade s Rozhodnutím o akreditácii (do 31.10.2019),
5.8.4. absolvovaním odbornej prípravy
požadovanej predpismi Európskej
hádzanárskej federácie a/alebo Medzinárodnej hádzanárskej federácie, pričom
túto odbornú prípravu poskytuje SZH v spolupráci s fakultou vysokej školy,
ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa
v študijnom odbore šport,
5.8.5. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej SZH, pričom túto odbornú
prípravu poskytuje SZH v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá
uskutočňuje
študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa
v študijnom odbore šport,
5.8.6. absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou vysokej školy, ktorá
uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého
stupňa
v študijnom odbore šport v rámci ďalšieho vzdelávania.
5.9. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa sa
nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore
šport.
5.10. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa sa
nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore
šport.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Článok 6
Vydávanie trénerských licencií a preukazov
Trénerskú licenciu s trénerským preukazom pre územie Slovenskej republiky
prideľuje TMK SZH v súlade s nižšie uvedeným.
Trénersku licenciu a preukaz trénera hádzanej licencie „D“, „C“ a „B“ udeľuje
a vydáva absolventovi po ukončení príslušného vzdelania úspešnou záverečnou
skúškou TMK SZH.
Trénersku licenciu a preukaz
trénera
hádzanej licencie „A“ vydáva SZH
prostredníctvom TMK SZH po preukázaní osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti
na výkon odbornej činnosti trénera získanej vysokoškolským vzdelaním druhého
stupňa v študijnom odbore šport. Osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti sa vydáva
popri doklade o príslušnom vysokoškolskom vzdelaní.
Dokladom k udeleniu trénerskej licencie a trénerského preukazu v zmysle bodu 6.2.
a 6.3. tejto smernice je vždy osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre príslušný
kvalifikačný stupeň.
O udelenie trénerskej licencie príslušného kvalifikačného stupňa je oprávnená
požiadať aj fyzická osoba, ktorá neabsolvovala odbornú prípravu poskytovanú SZH, ak
spĺňa požadovanú odbornú spôsobilosť a má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
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výkon odbornej činnosti trénera hádzanej príslušného kvalifikačného stupňa.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Článok 7
Platnosť trénerských licencií, rozsah učebného plánu a systém doškoľovania
Slovenský zväz hádzanej v súlade s § 83 ods. 10 písm. b) zákona o športe určuje
podmienky, ktoré musí tréner v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia
splniť, t. j. podmienky pre trvanie a predĺženie trénerských licencií v hádzanej.
Platnosť trénerskej licencie „D“ je 2 roky. Rozsah učebného plánu je minimálne 60
hodín (jedna vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút). Účasť na 1 doškoľovacom
seminári v priebehu jedného roka.
Platnosť trénerskej licencie „C“ je 2 roky. Rozsah učebného plánu je minimálne 100
hodín (jedna vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút). Účasť na 3 doškoľovacích
seminároch v priebehu jedného roka.
Platnosť trénerskej licencie „B“ je 2 roky. Rozsah učebného plánu je minimálne 150
hodín (jedna vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút). Účasť na 3 doškoľovacích
seminároch v priebehu jedného roka.
Platnosť trénerskej licencie „A“ je 2 roky. Rozsah učebného plánu je minimálne 200
hodín (jedna vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút). Účasť na 2 doškoľovacích
seminároch v priebehu dvoch rokov.
Platnosť trénerskej licencie sa automaticky môže predĺžiť aktívnym členom lektorského
zboru SZH na vzdelávacích školeniach a doškoľovacích seminároch.
Pred skončením týchto časových období je tréner povinný obnoviť si platnosť licencie
účasťou na doškoľovaní v rámci svojej licencie (podľa čl. 7).
Tréneri všetkých licencií, ktorí sú starší ako 65 rokov sú oslobodení od poplatkov za
absolvovanie doškoľovacích seminárov.
Článok 8
Zrušenie platnosti trénerského preukazu
Trénerský preukaz stráca platnosť v tom prípade, ak sa tréner nezúčastnil na
predpísaných doškoľovacích seminároch podľa čl. 7 tejto smernice.
Platnosť trénerského preukazu zaniká:
8.2.1. stratou bezúhonnosti (viď čl. 1 tejto smernice).
8.2.2. rozhodnutím TMK SZH o zrušení platnosti trénerského preukazu, ak sa tréner
opakovane dopustil závažných disciplinárnych a morálnych priestupkov.
O začatí konania TMK SZH o zrušení platnosti trénerského preukazu musí byť tréner
písomne informovaný. Zrušenie platnosti má formu písomného rozhodnutia s
odôvodnením a je zaslané trénerovi doporučenou poštou.
Platnosť trénerského preukazu môže byť zrušená dočasne alebo trvale podľa
závažnosti priestupku trénera.
Proti trvalému zrušeniu platnosti trénerského preukazu a dočasnému zrušeniu platnosti
trénerského preukazu má tréner možnosť podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia o zrušení platnosti trénerského preukazu. Odvolanie prejednáva
a o odvolaní rozhoduje orgán pre riešenie sporov SZH.
Pri dočasnom zrušení platnosti trénerského preukazu má tréner možnosť písomne
požiadať o opätovné udelenie platnosti trénerského preukazu najskôr po uplynutí
polovice obdobia z udeleného trestu.
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8.6. Trénerský preukaz, ktorému bola zrušená platnosť dočasne alebo na trvalo, je tréner
povinný SZH bez meškania vrátiť.
Článok 9
Opätovné udelenie platnosti trénerského preukazu
9.1. TMK SZH môže po zrušení platnosti trénerského preukazu vykonať jeho opätovné
udelenie, ak sú splnené stanovené podmienky, t.j. absolvovanie doškoľovacích
seminárov a pod..
9.2. Opätovné udelenie platnosti trénerského preukazu je posudzované na základe
osobnej žiadosti trénera, ktorému bola táto platnosť zrušená.
9.3. Za opätovné nadobudnutie platnosti trénerského preukazu sa určujú tieto poplatky:
9.3.1. preukaz trénera hádzanej licencie „D“
10,- Eur
9.3.2. preukaz trénera hádzanej licencie „C“
20,- Eur
9.3.3. preukaz trénera hádzanej licencie „B“
30,- Eur
9.3.4. preukaz trénera hádzanej licencie „A“
40,- Eur
Článok 10
Pozastavenie platnosti trénerského preukazu
10.1. Platnosť trénerského preukazu je možné dočasne pozastaviť na základe písomnej
žiadosti trénera.
10.2. Pre opätovné získanie platnosti pozastaveného trénerského preukazu je potrebné
absolvovať doškoľovanie v rámci svojej trénerskej licencie.
10.3. Za opätovné získanie platnosti trénerského preukazu, ktorý mal pozastavenú platnosť
sa určuje administratívny poplatok stanovený SZH.
Článok 11
Poplatky za vzdelávanie poskytované SZH, poplatky za vystavenie preukazov a licencií
11.1. Poplatky za jednotlivé typy vzdelávania, ktoré trénerom poskytuje SZH:
11.1.1. tréner hádzanej I. kvalifikačného stupňa, licencia „D“
70,- Eur
11.1.2. tréner hádzanej II. kvalifikačného stupňa, licencia „C“
100,- Eur
11.1.3. tréner hádzanej III. kvalifikačného stupňa, licencia „B“
180,- Eur
11.2. Poplatky za vzdelávanie, ktoré pre trénerov poskytuje SZH, môžu byť zmenené po
prepočítaní nákladom a počtu účastníkov školenia trénerov.
11.3. Poplatky za predĺženie trénerských licencií:
11.3.1. Licencia trénera „D“
3,- Eur
11.3.2. Licencia trénera „C“
4,- Eur
11.3.3. Licencia trénera „B“
6,- Eur
11.3.4. Licencia trénera „A“
8,- Eur
11.3.5. EHF Master Coach
10,- Eur
11.4. Za vystavenie trénerského preukazu s licenciou, alebo duplikátu trénerského preukazu je
poplatok 2,- Eur.
Článok 12
Odmeny lektorom vzdelávania a doškoľovania trénerov
12.1. Za vykonanie vyučovacej hodiny vzdelávania a doškoľovania patrí lektorom
nasledovná odmena:
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12.1.1. honoráre lektorom všeobecná časť
30,- Eur / hod (45 min)
12.1.2. honoráre lektorom špeciálna časť
30,- Eur / hod (45 min)
12.2. Za vedenie záverečnej práce patrí lektorovi odmena 30,- Eur.
12.3. Za posudzovanie záverečnej práce patrí lektorovi odmena 15,- Eur.

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Článok 13
Záverečné ustanovenia
Podľa ust. § 103 ods. 1 v spojení s ods. 4 zákona o športe a v súlade Rozhodnutím o
akreditácii možno trénerom hádzanej vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti
v súlade s touto smernicou s platnosťou najdlhšie do 31. decembra 2021.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti trénera vydané podľa predpisov účinných do
31.12.2015 zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia.
Trénerské licencie a trénerské preukazy vydané podľa doterajších predpisov SZH
ostávajú v platnosti do určenej doby, za predpokladu, že ich držiteľ má osvedčenie o
odbornej spôsobilosti trénera pre príslušný kvalifikačný stupeň.
Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto smernice, alebo jeho časť, ukáže ako neplatné
a/alebo neúčinné a/alebo nevykonateľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť a
vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto smernice.
Ak by bolo niektoré ustanovenie tejto smernice v rozpore so zákonom o športe a/alebo
Vyhláškou č. 110/2016 Z. z., tak sa nepoužije a na miesto neho sa použije
príslušného ustanovenie zákona o športe a/alebo Vyhlášky č. 110/2016 Z.z..
Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Výkonným výborom
SZH, ak sa neurčí inak.

Schválené Výkonným výborom SZH, dňa 29.9.2016
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