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číslo: 815/2018 

10.9.2018 

 

SMERNICA 
o športových odborníkoch 

v Slovenskej asociácii športu na školách (ďalej len „SAŠŠ) 

 

Predsedníctvo SAŠŠ v zmysle zákona č. 440/2015  Z. z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov podľa §6 ods. (1) schválilo túto smernicu: 

   

 

Článok  1 

 

Základné ustanovenia 

 

Táto smernica upravuje: 

1. druhy športových odborníkov vykonávajúcich odbornú činnosť v SAŠŠ, na ktorú sa: 

 vyžaduje odborná spôsobilosť, 

 nevyžaduje odborná spôsobilosť, 

2. vzdelávanie športových odborníkov v SAŠŠ, 

3. podmienky pre získavanie a uznávanie kvalifikácie športových odborníkov. 

 

 

Článok  2 

 

Vymedzenie športových odborníkov 

 

Športovým odborníkom v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov podľa §6 ods. (1) je: 

a) tréner a inštruktor športu, 

b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej 

spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu (lekár, masér), 

c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej 

spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu, 

d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže 

a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť, 

e) kontrolór športovej organizácie, 

f) funkcionár športovej organizácie, 

g) dopingový komisár. 

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa ods. (1), písm. a) až e) vzniká 

dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. 

 

  

 

Článok  3 

 

Športový odborník s odbornou spôsobilosťou (§ 6 ods. 1 písm. c) Zákona o športe) 

 

Za športového odborníka vykonávajúceho odbornú činnosť podľa §6 ods. 1 písm. c) Zákona 

o športe sa považuje rozhodca a lektor vzdelávania rozhodcov. 
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1. Rozhodca školských športových súťaží (ďalej len „ŠŠS“) je športový odborník, ktorý 

získal kvalifikačné predpoklady na základe absolvovania vzdelávania s kvalifikáciou 

„Rozhodca školských športových súťaží“. Rozhodca ŠŠS je povinný uplatňovať pravidlá 

príslušných športov, na ktoré bol nominovaný. Činnosť športového odborníka vykonáva 

ako hlavný, postranný a pomocný rozhodca na úrovni okresných a krajských kôl ŠŠS ak 

na súťaž nie je nominovaný rozhodca s kvalifikáciou pre úroveň zväzových súťaží. 

2. Lektor vzdelávania rozhodcov je športový odborník, ktorý prezentuje športové 

predpisy, poznatky a informácie k vybranej problematike na školeniach rozhodcov pre 

ŠŠS.  

 

Článok  4 

 

Športový odborník, na výkon činnosti ktorého sa nevyžaduje odborná  

spôsobilosť (§ 6 ods. 1 písm. d) Zákona o športe) 

 

Za športového odborníka vykonávajúceho činnosť  v školských športových súťažiach, na 

ktorú sa nevyžaduje odborná spôsobilosť, a ktorý sa zúčastňuje alebo podieľa na 

organizácii súťaže/pretekov sa považuje:  

a) osoba zabezpečujúca organizáciu pretekov, 

b) pomocný a servisný personál. 

 

Článok  5 

 

Kontrolór (§ 6 ods. 1 písm. e) Zákona o športe) 

 

Kontrolór v SAŠŠ je podľa § 11 ods. (1) Zákona o športe fyzická osoba, ktorá: 

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

b) je bezúhonná, 

c) spĺňa kvalifikačné predpoklady. 

 

 

Článok  6 

 

Funkcionár (§ 6 ods. 1 písm.  f) Zákona o športe) 

 

Za športového odborníka sa považuje funkcionár SAŠŠ, ktorý je: 

a) člen predsedníctva,  

b) člen KK SAŠŠ, ak je zároveň predsedom OK SAŠŠ, 

c) generálny sekretár v SAŠŠ. 

 

 

Článok  7 

Spoločné ustanovenia 

 

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa článku 3 až 6 vzniká dňom 

zápisu športového odborníka do Informačného systému športu, ktorý sa v SAŠŠ  uskutočňuje 

prostredníctvom zápisu do Informačného systému SAŠŠ. O športových odborníkoch sa do 

Informačného systému športu zapisujú údaje podľa § 80  Zákona o športe. O zápis do registra 

športových odborníkov musí požiadať športový odborník na tlačive, ktoré je zverejnené na: 

www.sass.sk v sekcii O SAŠŠ. 

http://www.sass.sk/
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Článok  8 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto smernica bola schválená Predsedníctvom SAŠŠ dňa 08.09.2018 a nadobúda účinnosť 

a platnosť dňom jej schválenia.  
 


