
 
 
 
 
 
Názov smernice:   Uznanie odbornej spôsobilosti 

Poradové číslo smernice:  19 

Vypracoval:    Dušan Dědeček 

Schválil:    Výkonný výbor  

Dátum vyhotovenia internej smernice: 24. marca 2020 

Za správnosť smernice zodpovedá: Výkonný výbor  

Za dodržiavanie smernice zodpovedá: Peter Birka, prezident  

Platnosť internej smernice:  25. marca 2020 

Kapitola I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Touto smernicou sa upravuje uznanie odbornej spôsobilosti trénera na účely poskytnutia finančnej od-

meny za služby - športovú prípravu športových reprezentantov a športovo talentovanej mládeže so 

sluchovým postihnutím podľa §4 ods. 5 a §29 Zákona o športe Deaflympijskému výboru Slovenska (ďa-

lej len „DVS“) a to podľa kategorizácie stanovenej DVS, ktorá sa zapisuje do DVS.  

Kapitola II. 

ŠPORTOVÝ ODBORNÍK  

Pre účely DVS sa považuje za trénera taký športový odborník, ktorý získal príslušné odborné vzdelanie 

v zmysle Vyhlášky č. 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti 

v športe a preukázal DVS svoju odbornú spôsobilosť diplomom, certifikátom, alebo iným osvedčením 

vystaveným inštitúciou oprávnenou na vydanie takéhoto dokladu. 

Kapitola III. 

KATEGORIZÁCIA TRÉNEROV 

Článok 1  

Pre účely určenia výšky odmeny trénera športu, poskytujúceho DVS služby športového odborníka sa 

stanovujú kategórie podľa získanej odbornej spôsobilosti a praxe v príslušnom športovom odvetví. 

Článok 2 
1. Kategória (sadzba 20 €/hodina) 

a. tréner V. kvalifikačného stupňa, alebo tréner IV. kvalifikačného stupňa a minimálne 6 rokov 

praxe v príslušnom športovom odvetví, alebo  

b. tréner III. kvalifikačného stupňa a minimálne 12 rokov praxe v príslušnom športovom odvetví. 

2. Kategória (sadzba 17 €/hodina) 

a. tréner V. kvalifikačného stupňa a tréner IV. kvalifikačného stupňa a minimálne 3 roky praxe 

v príslušnom športovom odvetví, alebo  



 
 
 
 
 

b. tréner III. kvalifikačného stupňa a minimálne 6 rokov praxe v príslušnom športovom odvetví, 

alebo 

c. tréner II. a I. kvalifikačného stupňa a minimálne 12 rokov praxe v príslušnom športovom od-

vetví. 

3. Kategória (sadzba 14 €/hodina) 

a. tréner V. kvalifikačného stupňa, alebo tréner IV. kvalifikačného stupňa v príslušnom športo-

vom odvetví bez preukazovania praxe, alebo 

b. tréner III. kvalifikačného stupňa a minimálne 3 roky praxe v príslušnom športovom odvetví, 

alebo 

c. tréner II. a I. kvalifikačného stupňa a minimálne 6 rokov praxe v príslušnom športovom od-

vetví.  

4. Kategória (sadzba 12 €/hodina) 

a. tréner III. kvalifikačného stupňa bez preukazovania praxe v príslušnom športovom odvetví, 

alebo 

b. tréner II. a I. kvalifikačného stupňa a minimálne 3 roky praxe v príslušnom športovom období  

5. Kategória (sadzba 8 €/hodina) 

a. Tréner II. a I. kvalifikačného stupňa bez preukazovania praxe v príslušnom športovom od-

vetví. 

Článok 3 

Na účely posudzovania príslušnej praxe trénera podľa Článku 2 musí mať takýto športový odborník 

prax v príslušnom športovom odvetví v ktorom má takéto služby poskytovať. Prax v príslušnom špor-

tovom odvetví preukazuje tréner potvrdením o dĺžke vykonávania športovej praxe zo strany národ-

ného športového zväzu v príslušnom športe, alebo potvrdením národnej športovej organizácie.  

Článok 4  

V prípade ak športový odborník nevie predložiť potvrdenie o praxi podľa Článku 4, môže takéto potvr-

denie nahradiť profesijným životopisom o vykonávaní praxe v príslušnom športovom odvetví. Takto 

doloženú prax, posudzuje a uznáva na účely zaradenia do príslušnej skupiny podľa Článku 2 zriadená 

Odborná komisia. 

  



 
 
 
 
 
 

Kapitola IV. 

OVERENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI  

Článok 1  

Deaflympijský výbor Slovenska ustanovuje na overenie a potvrdenie príslušnej odbornej kvalifikácie 

športového odborníka a jeho praxe v príslušnom športovom odvetví trojčlennú komisiu, ktorá pôsobí 

počas štvorročného volebného obdobia. Členovia komisie pracujú bez nároku na odmenu. 

Článok 2 

Odbornú komisiu (okrem prezidenta DVS) volí VV DVS a tvoria ju: 

1. prezident DVS, 

2. odborník z oblasti práva (znalosť legislatívy SR a Zákona o športe), 

3. tréner IV., alebo V. kvalifikačného stupňa, pôsobiaci v oblasti deaflympijského športu viac ako 

5 rokov. 

Článok 3 

Odborná komisia overuje odbornú spôsobilosť a posudzuje prax športového odborníka v príslušnom 

odvetví športu a to na základe požiadavky športového odborníka, alebo člena VV DVS. Overenie od-

bornej spôsobilosti športového odborník resp. jeho začlenenie do príslušnej kategórie podľa Kapitoly 

III, Článok 2, bude komisia vydávať vo forme rozhodnutia, ktoré predkladá kancelárii DVS na vykonanie 

zápisu športového odborníka do databázy DVS. 

Kapitola V. 

OSTATNÉ 

Článok 1  

Overenie odbornej spôsobilosti a praxe športového odborníka Odbornou komisiou a jeho následný zá-

pis do databázy pre orgány DVS záväzné pri zmluvnom určovaní výšky odmeny takéhoto športového 

odborníka.  

Článok 2 

V prípade, ak športový odborník definovaný v kapitole II. poskytuje DVS služby v zmysle §3 písm. e) 

Zákona o športe týkajúce sa športu pre všetkých, tak v takom prípade sa naňho vzťahuje výška odmeny 

5. kategórie v zmysle Kapitoly II Článku 2 a to bez ohľadu na získanú odbornú spôsobilosť a dĺžku jeho 

praxe.  

 

 

Vypracoval: Dušan Dědeček, generálny sekretár 

V Bratislave, 24. marca 2020 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

Príloha 1   

ROZHODNUTIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI  

ROS-01-2020  

(príklad) 

 

Komisia v zložení ........................, .............................. a ........................ na svojom zasadnutí 

dňa ...... 2020 na základe posúdenia predložených dokumentov o odbornej spôsobilosti rozhodla 

o zaradení ............................................. (meno a priezvisko) rodné číslo ....... do  

... kategórie 

podľa kategorizácie stanovenej smernicou č. 11 Deaflympijského výboru Slovenska. 

 

 

1. člen odbornej komisie: Peter Birka     ....................................... 

 

2. člen odbornej komisie: ...................    ....................................... 

 

3. člen odbornej komisie: ...................    ....................................... 

 

 

V Bratislave, dňa ..../...../ 2020 


