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SMERNICA - Udeľovanie a aktualizácia trénerských licencií v stolnom tenise
Slovenskej republiky
Výkonný výbor SSTZ v súlade so zákonom č.440/2015 Z.z. o športe a vyhlášky č.110/2016
Z.z. MŠVVaŠ o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe,
vydáva
smernicu SSTZ pre udeľovanie a aktualizáciu trénerských licencií a udeľovaných
osvedčeniach o ukončení školenia príslušného kvalifikačného stupňa v stolnotenisovom
športe na Slovensku.
Článok 1.
Všeobecné požiadavky
1/ Členstvo v stolnotenisovom zväze, klube, oddiele v Slovenskej republike
2/ Dosiahnutie veku 18 rokov.
3/ Splnenie kvalifikačných podmienok a ďalších požiadaviek pre udelenie príslušnej
kategórie trénerskej licencie.
Článok 2.
Trénerská licencia
Trénerská licencia je doklad o odbornej spôsobilosti držiteľa vykonávať prácu trénera.
Trénerskú licenciu udeľuje a aktualizuje po splnení stanovených podmienok VV SSTZ na
návrh odborného orgánu Metodicko-vzdelávacej komisie SSTZ.
Trénerské licencie udelené pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice zostávajú v
platnosti predlžovanie platnosti a zvyšovanie kvalifikácie pôvodných licencií sa riadi touto
smernicou.
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Článok 3.
Osvedčenie o ukončení školenia
Osvedčenie o ukončení školenia má platnosť 5 rokov . Uvádza termín a miesto školenia.
Platnosť osvedčenia na požiadanie predlžuje SSTZ pre držiteľov licencie B, C a D ak tréner
má aktuálne licenciu s dátumom jeho účasti na doškolení.
Článok 4.
Diplom trénerskej licencie
Licenčný diplom obsahuje znak SSTZ, je dvojjazyčný slovensko – anglický s označením
kategórie licencie, evidenčné číslo licencie, meno a priezvisko trénera, dátum narodenia,
pečiatka a podpis predsedu SSTZ. Na diplome je miesto pre záznam o absolvovaní
doškoľovania a aktualizácie platnosti licencie.
Článok 5.
Kvalifikačná stupnica trénerov a kategórie trénerských licencií
Na základe zákona č.440/2015 Z.z. o športe, vyhlášky č.110/2016 Z.z. MŠVVaŠ o odbornej
príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe a tejto smernice SSTZ sa tréneri
stolného tenisu v SR pripravujú na výkon trénerskej práce vo vzdelávacom zariadení SSTZ
(tréneri I. – III. kvalifikačného stupňa) a na príslušnej vysokej škole (tréneri IV. a V.
kvalifikačného stupňa), pričom pre realizáciu trénerskej práce musia byť tréneri držiteľmi
platnej trénerskej licencie podľa uvedenej štvorstupňovej kvalifikačnej stupnice:
1. D trénerská licencia – tréner I. kvalifikačného stupňa (najnižšia tréner. kvalifikácia)
2. C trénerská licencia – tréner II. kvalifikačného stupňa
3. B trénerská licencia – tréner III. kvalifikačného stupňa
4. A trénerská licencia – tréner IV. kvalifikačného stupňa alebo tréner V. kvalifikačného
stupňa (najvyššia tréner. kvalifikácia)
Článok 6.
Podmienky na získanie licencie
Licencia D :
1. Absolventi školenia trénerov I. kvalifikačného stupňa v akreditovanom
vzdelávacom zariadení SSTZ. Doba prípravy 60 hodín (20 hodín všeobecná časť, 40 hod.
špecializácia). Forma ukončenia školenia záverečnou skúškou zo všeobecnej časti,
záverečnou skúškou zo špecializácie a vypracovanie záverečnej práce v rozsahu 5 až 10
strán, a jej obhajoba pozostávajúca z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v
záverečnej práci. Podmienky prijatia: Vek 18 rokov a úplné stredné vzdelanie alebo stredná
odborná škola Predloženie dokladu o minimálne 2-ročnom členstve v stolnotenisovom
oddiele, klube, resp. v inej činnosti v rámci zväzu stolného tenisu, prípadne školy.
2. Odborná spôsobilosť sa ďalej uznáva absolventom športových gymnázií (stredných
športových škôl), ktorí zmaturovali z predmetu športová príprava po predložení osvedčenia a
maturitného vysvedčenia
3. Odborná spôsobilosť sa ďalej uznáva absolventom príslušných fakúlt vysokých škôl so
športovým programom štúdia – učiteľ telesnej výchovy. Predloženie dokladu odbornej
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spôsobilosti (osvedčenie, VŠ diplom) na základe ktorého držiteľ žiada o udelenie trénerskej
licencie. Predloženie dokladu o minimálne 1-ročnej stolnotenisovej trénerskej praxi v oddiele,
klube, resp. v rámci pracovného zaradenia.
4. VV SSTZ môže udeliť výnimku žiadateľovi pre získanie trénerskej licencie ,, D " :Ak
žiadateľ o licenciu sa zúčastnil ME dospelých, MS dospelých, alebo OH. Ak žiadateľ o
licenciu sa zúčastnil ME juniorov, alebo MS juniorov / nie kadetov /.V oboch prípadoch musí
žiadateľ odovzdať a obhájiť záverečnú prácu podľa zadania MVK.

Licenciu C:
1. Absolventi školenia trénerov II. kvalifikačného stupňa v akreditovanom vzdelávacom
zariadení SSTZ. Doba prípravy 107 hodín (40 hodín všeobecná časť, 67 hod. špecializácia).
Forma ukončenia školenia záverečnou skúškou zo všeobecnej časti, zo špecializácie,
vypracovanie záverečnej práce v rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu
športového tréningu a jej obhajoba pozostávajúca z vedenia časti tréningovej jednotky v
praxi.
Podmienky prijatia: Minimálne ukončené vzdelanie maturitou, držiteľ platnej trénerskej
licencie D, prípadne starej licencie C a trénerská prax po absolvovaní I. kvalifikačného
stupňa minimálne 1 rok
2. Odborná spôsobilosť sa ďalej uznáva absolventom príslušných fakúlt vysokých škôl so
športovým programom štúdia – stolný tenis, ktorí vykonali skúšku zo stolného tenisu, alebo
obhájili diplomovú prácu zo stolného tenisu. Predloženie dokladu odbornej spôsobilosti
(osvedčenie, VŠ diplom) na základe ktorého držiteľ žiada o udelenie trénerskej licencie.
Predloženie dokladu o 2-ročnej trénerskej praxi v oddiele, klube, resp. v rámci činnosti
stolnotenisového zväzu, školy a ÚTM.
3. Odborná spôsobilosť sa ďalej uznáva absolventom príslušných fakúlt vysokých škôl so
športovým programom štúdia – učiteľ telesnej výchovy. Predloženie dokladu odbornej
spôsobilosti (osvedčenie, VŠ diplom) na základe ktorého držiteľ žiada o udelenie trénerskej
licencie. Predloženie dokladu o minimálne 2-ročnej trénerskej praxi v oddiele, klube, resp. v
rámci pracovného zaradenia. Vypracovanie záverečnej práce a jej úspešnej obhajobe.
4. Odborná spôsobilosť sa ďalej uznáva absolventom športových gymnázií (stredných
športových škôl), ktorí zmaturovali z predmetu športová príprava. O vydanie licencie môžu
požiadať po predložení - dokladu odbornej spôsobilosti (osvedčenie), dokladu o 2-ročnej
trénerskej praxi v klube, resp. v rámci školy , ÚTM. Po vypracovaní záverečnej práce v
rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu športového tréningu a jej obhajoba
pozostávajúca z vedenia časti tréningovej jednotky v praxi. Absolvovanie prednášok nie je
povinné

Licenciu B:
1. Absolventi školenia trénerov III. kvalifikačného stupňa v akreditovanom vzdelávacom
zariadení SSTZ. Doba prípravy 150 hodín (55 hodín všeobecná časť, 95 hod. špecializácia).
Forma ukončenia školenia záverečnou skúškou zo všeobecnej časti , zo špecializácie,
vypracovanie záverečnej práce v rozsahu 20 až 30 strán, ktorá pozostáva z mezocyklu,
metodického postupu, stavby a plánovania športového tréningu, hodnotenia zmien
výkonnosti po aplikácii mezocyklu tréningu a jej obhajobe. Podmienky prijatia: Ukončené
vzdelanie maturitou, držiteľ platnej trénerskej licencie C a trénerská prax po absolvovaní II.
kvalifikačného stupňa minimálne 1 rok
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2. Odborná spôsobilosť sa ďalej uznáva absolventom akreditovaného bakalárskeho a
magisterského štúdia na príslušnej vysokej škole, ktorí absolvovali povinne voliteľný predmet
zo špecializácie stolný tenis v rozsahu potrebnom na získanie kategórie trénera III.
kvalifikačného stupňa a zakončia ho skúškou a obhajobou písomnej práce.
O vydanie licencie môžu požiadať po predložení dokladu odbornej spôsobilosti (osvedčenie,
diplom), na základe ktorého držiteľ žiada o udelenie trénerskej licencie a dokladu o 2-ročnej
trénerskej praxi v klube, resp. v rámci činnosti školy a ÚTM.

Licencia A :
1. Absolventi akreditovaného bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odbore šport, v
študijnom programe trénerstvo so špecializáciou stolný tenis, alebo trénerstvo s inou
predmetovou špecializáciou. Bakalárske VŠ štúdium so špecializáciou stolný tenis je
ukončené obhajobou bakalárskej práce a záverečnou teoretickou a praktickou skúškou.
Magisterské VŠ štúdium so špecializáciou stolný tenis je ukončené po 2 rokoch štúdia na
FTVŠ UK, resp. na inej akreditovanej fakulte VŠ a po splnení všetkých požiadaviek
stanovených študijným poriadkom a vykonaní štátnych záverečných skúšok a obhájení
diplomovej práce s problematikou stolného tenisu.
Žiadatelia o udelenie trénerskej A licencie predložia
- doklad o odbornej spôsobilosti (osvedčenie, VŠ diplom, dokument o úspešnom vykonaní
štátnych záverečných skúšok a obhajoby bakalárskej alebo diplomovej práce) na
vykonávanie trénerskej práce.
- predloženie dokladu o 2-ročnej trénerskej praxi v oddiele, klube, resp. v rámci RT
reprezentačných družstiev SR dospelých a mládeže, alebo v trénerskej a metodickej práci vo
zväze a v ÚTM.
Tréneri, ktorí získali najvyššiu trénerskú kvalifikáciu podľa predchádzajúceho systému
z d e l á v a n i a absolvujú doškolenie organizované SSTZ.
============================
Ak tréner absolvoval školenie v zahraničí môže požiadať o príslušnú licenciu po - Predložení osvedčenia o ukončení školenia
- Uhradení poplatku podľa bodu 7.1

v

MVK rozhodne o udelení, alebo neudelení príslušnej licencie na základe posúdenia rozsahu
a obsahu školenia, ktoré žiadateľ absolvoval v zahraničí. V prípade podstatných rozdielov
môže MVK žiadať o vykonanie doplnkového doškolenia.
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Článok 7.
Doba platnosti licencie
Trénerská licencia udelená VV SSTZ je platná 3 roky.
Podmienkou aktualizácie predĺženia platnosti je aktívna trénerská, lektorská a metodická
práca a absolvovanie trénerského doškoľovania organizovaného SSTZ pre držiteľov licencií
a v rámci periodicky konaných odborných trénerských seminárov.
Tréner je povinný termíny doškoľovania sledovať a dbať, aby jeho licencia nestratila
platnosť. V prípade, ak licencia s t r a t i l a platnosť, musí tréner –
- požiadať SSTZ písomne o znovu udelenie licencie,
- zúčastniť sa doškolenia
- predložiť doklad o aktívnej trénerskej, alebo metodickej činnosti za uvedené obdobie v
klube
- zaplatiť poplatok vo výške uvedenej podľa článku 7.2.
- ak sa z pracovných dôvodov tréner pôsobiaci v zahraničí nemôže zúčastniť doškolenia,
predloží písomné potvrdenie zamestnávateľa
Článok 8.
Poplatky trénerských licencií
7.1 Poplatok za udelenie jednotlivých kategórií nových trénerských licencií:
D licencia - 7 €
C licencia - 10 €
B licencia - 15 €
A licencia - 20 €
7.2 Obnovenie - predĺženie existujúcej licencie ak je neplatná viac ako jeden rok, alebo ak sa
tréner pôsobiaci v zahraničí nemôže zúčastniť seminára.
D licencia (a stará C licencia) - 10 €
C licencia - 15 €
B licencia - 20 €
A licencia - 30 €
Poplatok za účasť na seminári určuje príslušný STZ. Poplatok za obnovenie licencie sa
uhradí tomu STZ, ktorý licenciu vydal.
Článok 9.
Odmena lektorom
Prednášky špecializácie:
- 1.kvalifikačný stupeň 20 € / 45min.
- 2.kvalifikačný stupeň 25 € / 45 min.
- 3.kvalifikačný stupeň 30 € / 45 min.
Posúdenie záverečných prác s vedením obhajoby:
- 1.kvalifikačný stupeň 12 €.
- 2.kvalifikačný stupeň 12 €
- 3.kvalifikačný stupeň 15 €
Odmena konzultantom je 10 € za prácu
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V prípade dobrovoľníckej práce člena SSTZ vedeného v informačnom systéme, môže dostať
za stratu času náhradu vo výške platnej hodinovej minimálnej mzdy (zákon č.406/2011 Z.z. o
dobrovoľníctve)
Článok 10.
Prechodné a záverečné ustanovenia
Smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022. Jej účinnosťou sa rušia všetky doteraz platné
predpisy a poriadky SSTZ dotýkajúce sa udeľovania trénerských licencií v stolnom tenise v
SR.
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