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Uznávanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti TRÉNER KARATE
V súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 354/2016 Z. z. a Vyhlášky č. 110/2016 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe, vydáva
Trénersko-metodická komisia Slovenského zväzu karate usmernenie k uznávaniu odbornej
spôsobilosti na výkon odbornej činnosti TRÉNER KARATE.
V zmysle zákona a vyhlášky bude SZK používať a rozlišovať dva typy dokladov:
a) OSVEDČENIE o úspešnom absolvovaní vzdelávania a získania odbornej spôsobilosti na
vykonávanie činnosti športového odborníka TRÉNERA karate I.-III. kvalifikačného stupňa, resp.
III. a II. trénerskej triedy,
b) LICENCIA TRÉNERA karate I. – V. kvalifikačného stupňa na vykonávanie činnosti športového
odborníka
Z pripravovaného materiálu vyberáme najdôležitejšie informácie:
1/ Doklady o nadobudnutí odbornej spôsobilosti vystavené pred rokom 2008, t. j. pred
účinnosťou zákona č.300/2008 Z.z. sú platné naďalej (najnižšia III. trénerská trieda až diplomovaný
tréner). Slovenský zväz karate na základe týchto dokladov o odbornej spôsobilosti uzná KAŽDÚ
získanú odbornú spôsobilosť podľa vtedajšieho systému tried a po riadnom vyplnení žiadosti v IS
SZK vydá žiadateľovi príslušnú licenciu podľa licenčného systému schváleného SZK. Platná
licencia je podmienkou vykonávania činnosti športového odborníka v SZK. Osvedčenie o udelení
licencie má dobu platnosti 5 rokov.
2/ Doklady o nadobudnutí odbornej spôsobilosti pre trénerov I. až III. kvalifikačného stupňa
vystavené po 1.12.2008 (do 31.12.2015) na základe akreditácie podľa Jednotného vzdelávacieho
systému (JVS), ktoré vydal Slovenský zväz karate ako školiace stredisko (alebo iné akreditované
vzdelávacie zariadenia právnických a fyzických osôb, napr. Stredné športové školy..) mali platnosť
5 rokov, ale maximálne do 31.12.2020. SZK na základe žiadosti, po predložení takýchto dokladov,
vydá zodpovedajúce osvedčenie o úspešnom absolvovaní vzdelávania a získania odbornej
spôsobilosti na vykonávanie činnosti športového odborníka „Tréner KARATE“ príslušného
kvalifikačného stupňa.
Kvalifikačné stupne IV. a V. kvalifikačného stupňa platnosť nestratili, preto nie je potrebné žiadať
o vydanie nového dokladu o získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti.
Poznámka: Slovenský zväz karate môže školiť a udeľovať osvedčenia o kvalifikácii I. - III. stupňa,
pričom IV. a V. kvalifikačný stupeň majú oprávnenie školiť a udeľovať iba 4 vysoké školy
(Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Prešov).
Slovenský zväz karate na základe týchto dokladov o odbornej spôsobilosti uzná KAŽDÚ získanú
odbornú spôsobilosť a po riadnom vyplnení žiadosti v IS SZK vydá žiadateľovi príslušnú licenciu
podľa licenčného systému schváleného SZK. Platná licencia je podmienkou vykonávania činnosti
športového odborníka v SZK. Osvedčenie o udelení licencie má dobu platnosti 5 rokov.

3/ Doklady o nadobudnutí odbornej spôsobilosti pre trénerov I. – III. kvalifikačného stupňa,
vstavené po 1. januári 2016 vo vzdelávacom zariadení, ktoré získalo akreditáciu podľa § 103 ods.
1 zákona o športe, majú podľa § 103 ods. 4 zákona o športe vydané osvedčenie o odbornej
spôsobilosti s platnosťou najdlhšie do 31. decembra 2021
Slovenský zväz karate na základe týchto dokladov o odbornej spôsobilosti uzná KAŽDÚ získanú
odbornú spôsobilosť a po riadnom vyplnení žiadosti v IS SZK vydá žiadateľovi príslušnú licenciu
podľa licenčného systému schváleného SZK. Platná licencia je podmienkou vykonávania činnosti
športového odborníka v SZK. Osvedčenie o udelení licencie má dobu platnosti 5 rokov.

Postup vydania osvedčení a licencií definuje Slovenský zväz karate nasledovne:
V informačnom systéme SZK (IS SZK) v konte každého členského klubu SZK sa v záložke
„ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI“ zobrazia tri možnosti športových odborníkov: tréneri, rozhodcovia,
skúšobní komisári. Po rozkliknutí záložky „TRÉNERI“ sa následne zobrazia „položky“, t.j. riadne
zapísaní športoví odborníci s priezviskom a menom, kvalifikáciou, licenciou a poznámkami,
ktorých klub evidoval v IS SZK do 31.12.2020.
Pri pridávaní „nového“ trénera do IS SZK je potrebné mať pripravený doklad o zaplatení
príslušného poplatku vo formáte PDF, ktorý bude treba do IS SZK nahrať.
Farebné odlíšenie jednotlivých položiek označuje aktuálnu platnosť osvedčenia, resp. uznaného
vzdelania športového odborníka SZK (červená = doklad je po platnosti).
Funkcionalitou „predĺženie/zvýšenie“ je možné požiadať TMK SZK o vydanie nového dokladu,
alebo zvýšenie odbornej spôsobilosti, alebo licencie.
Vysvetlivky:
Pre športových odborníkov IV. a V. kvalifikačného stupňa platí, že doklad o nadobudnutí tejto
odbornej spôsobilosti musia nahrať do IS SZK vo formáte PDF, čiže o predĺženie platnosti
osvedčenia nežiadajú – jeho platnosť nie je časovo obmedzená. Žiadajú len o predĺženie licencie
v prípade, že jej platnosť po 5tich rokoch uplynula.
Pokiaľ kluby evidujú nesprávne údaje o športových odborníkoch, je nutné požiadať o ich opravu
(napr. zvýšenie, trieda vs. stupeň...atď), čo je podmienené nahraním potrebných dokladov do IS
SZK.
Platnosť každého osvedčenia I.-III. kvalifikačné stupňa odbornej spôsobilosti je najdlhšie 5 rokov,
bez ohľadu na to, či to v osvedčení uvedené je, alebo nie je (§ 12 ods. 5 pôvodného zákona č.
288/1997 Z. z o telesnej kultúre).

V skratke:
*tréneri I.-II.-III. kvalifikačného stupňa si všetci žiadajú o vydanie nového osvedčenia/licencie, ak
im uplynula doba platnosti, čo im signalizuje v IS SZK červená farba v kolónke
osvedčenie/licencia.
*tréneri II.-III. trénerskej triedy si taktiež všetci žiadajú o vydanie nového osvedčenia/licencie, ak
im uplynula doba platnosti, čo im signalizuje v IS SZK červená farba v kolónke
osvedčenie/licencia.
*doklady o vzdelaní trénerom IV.-V. kvalifikačného stupňa / I. trénerská trieda a diplomovaný
tréner , nemajú časovo obmedzenú platnosť. Je ale potrebné ich vloženie do IS SZK (formát PDF).
*všetci tréneri všetkých kvalifikačných stupňov, resp. tried si sledujú platnosť udelenej licencie a v
prípade skončenia platnosti dokladu si žiadajú o vydanie novej licencie.

Transformácia trénerských tried a kvalifikačných stupňov na licencie:
Do 1.9.2008
I. trieda
II. trieda
III. trieda

Od 1.9.2008
V. kvalifikačný stupeň
IV. kvalifikačný stupeň
III. kvalifikačný stupeň

LICENCIA
Licencia V. kvalifikačného stupňa
Licencia IV. kvalifikačného stupňa
Licencia III. kvalifikačného stupňa

II. kvalifikačný stupeň
I. kvalifikačný stupeň

Licencia II. kvalifikačného stupňa
Licencia I. kvalifikačného stupňa

Z dôvodu kontroly Vás žiadame, aby Ste dokumenty vkladali v jednom PDF súbore - najmä ak
budete vkladať viacero dokumentov (osvedčenie, diplom, vysvedčenie, index... atď.).
POPLATKY za vydanie dokumentov:
15 Eur - žiadosť o vydanie nového osvedčenia
15 Eur - žiadosť o vydanie novej licencie
30 Eur - žiadosť o vydanie nového osvedčenia a licencie
Úhradu vykonajte pred vkladaním dokumentov do IS SZK, nakoľko to registračný systém od Vás
bude požadovať.
Bankové spojenie:
IBAN:
v.s.:
poznámka pre prijímateľa:

UniCredit Bank a.s, Bratislava
SK6111110000006617210005
1978
Osvedčenie/Licencia, Meno a Priezvisko, klub

V prípade potreby ma kedykoľvek - ale prosím písomne, kontaktujte.

S pozdravom

Mgr. Kristína Macková, PhD.
predseda TMK SZK
mobil: +421 904 323 309

