
 

 

Smernica o športových odborníkoch  

Konferencia  Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu (ďalej len“ SRZ“) dňa 19.5.2019 schválil túto 

Smernicu o športových odborníkoch pôsobiacich v SRZ : 

Článok 1 - Predmet úpravy 

Táto smernica upravuje 

1. druhy športových odborníkov vykonávajúcich odbornú činnosť v rámci SRZ, na ktorú sa 

vyžaduje odborná spôsobilosť a 

2. druhy športových odborníkov vykonávajúcich činnosť v rámci SRZ, na ktorú sa nevyžaduje 

odborná spôsobilosť. 

Článok 2 - Tréner, lektor vzdelávania trénerov, mentor a tútor  

1. Tréner je športový odborník zodpovedný za riadenie tréningového procesu a vedenie 

športovcov  v súťažiach a v tréningovom procese, na výkon odbornej činnosti ktorého sa 

vyžaduje odborná spôsobilosť získaná podľa právnych predpisov a osobitného predpisu SRZ 

2. Tréner vykonáva činnosť športového odborníka ako tréner alebo asistent trénera  

3. Lektor vzdelávania trénerov je športový odborník, ktorý prezentuje poznatky a informácie k 

vybranej problematike na vybraných typoch školení a ďalšieho vzdelávania. Na výkon 

odbornej činnosti lektora vzdelávania trénerov sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná 

podľa osobitného predpisu SRZ. 

4. Mentor je športový odborník, ktorý v príslušnom type školenia vedie, usmerňuje a podporuje 

účastníka školenia. Na výkon odbornej činnosti mentora sa nevyžaduje odborná spôsobilosť 

získaná podľa osobitného predpisu SRZ. 

5. Tútor je športový odborník, ktorý zodpovedá za vybranú časť príslušného typu školenia, 

predmetu alebo problematiky pre skupinu účastníkov tohto školenia. Na výkon odbornej 

činnosti tútora sa nevyžaduje odborná spôsobilosť získaná podľa osobitného predpisu SRZ. 

Článok 3 - Športový odborník s odbornou spôsobilosťou získanou podľa právnych predpisov (§ 6 

ods. 1 písm. b) Zákona o športe) 

1. Za športového odborníka vykonávajúceho odbornú činnosť na základe odbornej spôsobilosti 

získanej podľa právnych predpisov sa považuje lekár, masér, fyzioterapeut, psychológ 

a rozhodca. 

2. Lekár je športový odborník, ktorý je členom realizačného tímu športovej reprezentácie 

Slovenskej republiky (ďalej len “reprezentácia”), a má vzdelanie podľa osobitného 

predpisu so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.  

Na výkon činnosti športového odborníka lekár pre klub sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie v 

študijnom odbore všeobecné lekárstvo. 
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3. Masér je športový odborník, ktorý je členom realizačného tímu reprezentácie alebo vykonáva 

činnosť športového odborníka masér pre klub. Na výkon činnosti športového odborníka 

masér sa vyžaduje vzdelanie podľa osobitného predpisu alebo osvedčenie o absolvovaní 

akreditovaného vzdelávania. 

4. Fyzioterapeut je športový odborník, ktorý je členom realizačného tímu reprezentácie alebo 

vykonáva činnosť športového odborníka fyzioterapeut pre klub. Na výkon činnosti 

športového odborníka fyzioterapeut sa vyžaduje vzdelanie podľa osobitného predpisu. 

5. Psychológ (mentálny tréner) je športový odborník, ktorý je členom realizačného tímu 

reprezentácie alebo vykonáva činnosť športového odborníka psychológ pre klub. Na výkon 

činnosti športového odborníka psychológ sa vyžaduje vzdelanie podľa osobitného predpisu. 

Článok 4 - Športový odborník s odbornou spôsobilosťou určenou predpismi SRZ (§ 6 ods. 1 písm. c) 

Zákona o športe) 

1. Za športového odborníka vykonávajúceho odbornú činnosť na základe odbornej spôsobilosti 

určenej predpismi SRZ sa považuje rozhodca, pozorovateľ rozhodcov, lektor vzdelávania a 

sprostredkovateľ. 

2. Rozhodca je športový odborník, ktorý má právomoc uplatňovať pravidlá  na súťažiach, na 

ktoré bol nominovaný. Na výkon funkcie rozhodcu sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná 

podľa osobitného predpisu SRZ. 

3. Rozhodca vykonáva činnosť športového odborníka ako hlavný rozhodca, asistent rozhodcu, 

pomocný asistent rozhodcu alebo náhradný rozhodca. 

Článok 5 - Športový odborník, na výkon činnosti ktorého sa nevyžaduje odborná spôsobilosť (§ 6 ods. 

1 písm. d) Zákona o športe) 

1. Za športového odborníka vykonávajúceho činnosť v SRZ, na ktorú sa v súlade s pravidlami 

súťaže a predpismi SRZ nevyžaduje odborná spôsobilosť, a ktorý sa povinne zúčastňuje alebo 

podieľa na organizácii súťaži podľa osobitného predpisu SRZ, sa považuje 

• vedúci družstva, 

• kustód, 

• hlásateľ, 

• videotechnik, 

• klubový a tímový manažér Informačného systému slovenského. 

 

    2.  Za športového odborníka vykonávajúceho činnosť v SRZ, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže 

a predpismi SRZ nevyžaduje odborná spôsobilosť, sa považuje 

• videoanalytik, 

• osoba zabezpečujúca organizáciu súťaži, 

• osoba zabezpečujúca riadenie majstrovských a pohárových súťaží, 

• osoba podieľajúca sa na materiálno-technickom zabezpečení a zabezpečení športovej 

činnosti v klube alebo v zväze. 

 

Článok 6 - Kontrolór a funkcionár (§ 6 ods. 1 písm. e) a f) Zákona o športe) 

Za športového odborníka sa považuje 



1. kontrolór SRZ, 

2. kontrolór člena SRZ, 

3. funkcionár člen predsedníctva SRZ, 

4. funkcionár člena SRZ. 

 

Článok 7 - Spoločné ustanovenia 

1. Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka vzniká dňom zápisu športového 

odborníka do Informačného systému športu,  

2. Za športového odborníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou sa považuje aj osoba, ktorá 

získala odbornú spôsobilosť v zahraničí a má uznaný doklad o odbornej kvalifikácii podľa 

osobitného predpisu alebo podľa osobitného predpisu SRZ. 

 

Článok 8 - Účinnosť 

Táto smernica nadobúda účinnosť 19.5.2019, dňom jej schválenia Konferenciou SRZ. 

 

 

      Ján Magdoško v.r. 

             predseda zväzu 


