
   

 
 
 
 

Článok I. 

Cieľ Smernice 

 

1. Táto smernica pojednáva o definovaní povinností trénera mládeže do 23 rokov  

 

              Článok II. 

               Definícia a kvalifikácia trénera 

 

1. Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky 

športovec vykonáva šport alebo pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých 

alebo šport zdravotne postihnutých. 

 

2. Tréner/i musia mať odbornú spôsobilosť v zmysle § 6 odst.1b zákona č. 440/2015 Z. z. Zákon 

o športe v znení ďalších doplnkov a zmien.  

 

3. Tréner vedie vykonávanie športu v kategórii tréner: 

 

a) I. kvalifikačného stupňa, 

 

b) II. kvalifikačného stupňa, 

 

c) III. kvalifikačného stupňa, 
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Článok III. 

Povinnosti trénera 

 

1. Tréneri musia mať uzatvorenú zmluvu s klubmi. Zmluva musí obsahovať zákonné náležitosti 

v zmysle § 49a zákona č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe v znení ďalších doplnkov a zmien. 

a musia byť v nej jasne definované povinnosti trénera/ov, a to: 

a) zodpovedá za komplexnú športovú prípravu mládeže do 23 rokov, 

b) zabezpečuje spracovanie prehľadu výkonnosti svojich zverencov v jednotlivých 

disciplínach, 

c) zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z koncepcie práce na OH cyklus a jeho jednotlivé 

roky pre rast výkonnosti zaradených športovcov, s cieľom ich postupného zaradenia do vyšších 

útvarov talentovanej mládeže a reprezentačných družstiev, 

d) vypracováva harmonogram športovej prípravy , vrátane finančného krytia a následného 

vyúčtovania akcií podľa smerníc Slovenskej kanoistiky 

e) zabezpečuje podrobné vedenie tréningových denníkov pretekárov   

f) vedie evidenciu tréningov, porovnáva ich s harmonogramom športovej prípravy  

g) povinne sa zúčastňuje na kurzoch vzdelávania organizovaných Slovenskou kanoistikou, 

alebo sekciou divokých vôd Slovenskej kanoistiky, 

h) povinne aj so svojimi zverencami sa zúčastňuje na tréningových táboroch organizovaných 

Slovenskou kanoistikou, alebo sekciou divokých vôd Slovenskej kanoistiky 

i) na pozvanie sa zúčastňuje akcií RD a aktívne spolupracuje a plní pokyny hlavného trénera 

RD 

j) vykonáva priamu športovú, alebo administratívnu  činnosť v minimálnom objeme 30 hodín 

týždenne  

k) zabezpečuje športovú prípravu mládeže do 23 rokov v súlade so zásadami teórie športového 

tréningu a to najmä formou: 

1. pravidelnej tréningovej činnosti v minimálnom objeme 10 hodín týždenne 

rozvrhnutej do minimálne 5 dní v bežnom tréningovom týždni 

2. kvalitných tréningových pobytov podľa vopred vypracovaného plánu prípravy 

3. pravidelnej aktívnej účasti na športových podujatiach, (SLP, SLP žiakov, 

ECA Cup, MSR, MSR žiakov, MSR dorastu) 

4. kvalitnej regenerácie a kompenzácie tréningového zaťaženia 

5 spolupráce s rodičmi, školou, masérom, fyzioterapeutom, športovým lekárom 

l) v súčinnosti s klubmi zdokladuje svoju činnosť a zasiela požadované doklady (prehľad 

výkonnosti, harmonogram športovej prípravy, evidenciu tréningov, harmonogram vzdelávania 

a regenerácie) v štvrťročných intervaloch vždy k 30.kalendárnemu dňu na Komisiu pre kluby, 

mládež a vzdelávanie 

m) aktívne spolupracuje s Komisiou pre kluby, mládež a vzdelávania, s Komisiou pre 

vrcholový šport  

n) zúčastňuje sa a aktívne spolupracuje počas metodických výjazdoch Komisie pre kluby, 

mládež a vzdelávania a  Komisie pre vrcholový šport  

o) svoju prácu vykonáva v duchu fair-play, nerobí rozdiely medzi pretekármi , vzdeláva ich 

a buduje v nich zdravé sebavedomie a sebakontrolu.  

 



Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1 .Táto smernica nadobudne účinnosť dňom schválenia VV SDV SK. 

 

 


