
1 

 

Smernica č.01/2020 

z 25.1.2019 

 o športových odborníkoch v rámci Slovenskej asociácie čínskeho wushu (ďalej len SAČW) 

 

Predsedníctvo SAČW schválilo smernicu na zasadnutí Výkonného výboru z dňa 25.1.2020   

 

Článok  1 

Predmet úpravy 

 

Táto smernica upravuje  

1. druhy športových odborníkov vykonávajúcich odbornú činnosť v SAČW, na ktorú sa vyžaduje 

odborná spôsobilosť; 

2. druhy športových odborníkov vykonávajúcich činnosť v SAČW, na ktorú sa nevyžaduje odborná 

spôsobilosť; 

3. upravuje vzdelávanie športových odborníkov v SAČW, usmernenie k zabezpečovaniu školení 

športových odborníkov, ďalšieho vzdelávania  športových odborníkov a podmienky pre získavanie a 

uznávanie kvalifikácie športových odborníkov. 

 

Článok  2 

Tréner, lektor vzdelávania trénerov 

Športový odborník s odbornou spôsobilosťou podľa právnych predpisov (§ 6 ods. 1 písm. a) Zákona o 

športe 

 

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

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

spôsobilosť získaná podľa právnych predpisov1. 

2. 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. 

 

Článok  3 

Športový odborník s odbornou spôsobilosťou podľa právnych predpisov (§ 6 ods. 1 písm. b) Zákona o 

športe)  

 

Za športového odborníka vykonávajúceho odbornú činnosť vo wushu na základe odbornej 

spôsobilosti získanej podľa právnych predpisov sa považuje lekár, masér. 

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

republiky (ďalej len “reprezentácia”), a má vzdelanie podľa osobitného predpisu2 so špecializáciou v 

špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo. Na výkon činnosti športového odborníka lekár pre 

klub sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.  

2. 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 predpisu3 alebo osvedčenie o absolvovaní akreditovaného 

vzdelávania4 

 

Článok  4 

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

športe)  

 

 
1  § 83 Zákona o športe a Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 110/2016 

Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.  

2  § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 

certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.  

3 § 42 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.  

4 4 § 103 ods. 3 a 4 Zákona o športe  
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Za športového odborníka vykonávajúceho odbornú činnosť vo wushu na základe odbornej spôsobilosti 

určenej predpismi SAČW sa považuje: 

1. rozhodca  je športový odborník, ktorý má právomoc uplatňovať pravidlá wushu pre taolu a kontaktné 

disciplíny na pretekoch, na ktoré bol nominovaný.  

 - rozhodca vykonáva činnosť športového odborníka ako hlavný rozhodca a rozhodca. 

 - rozhodca nadobúda odbornú spôsobilosť absolvovaním kurzu organizovaného SAČW a ukončenou 

riadnou skúškou (rozsah určuje SAČW) alebo nadobudnutím certifikátu rozhodcu pod Medzinárodnou 

federáciou wushu 

 - hlavný rozhodca nadobúda odbornú spôsobilosť absolvovaním kurzu organizovaného SAČW 

a ukončenou riadnou skúškou (rozsah určuje SAČW) alebo nadobudnutím certifikátu rozhodcu pod 

Medzinárodnou federáciou wushu. Hlavný rozhodca musí mať minimálne 2 ročnú prax pri rozhodovaní na 

súťažiach vo wushu. 

2. lektor vzdelávania rozhodcov je športový odborník, ktorý prezentuje športové predpisy, poznatky a 

informácie k vybranej problematike na vybraných typoch školení rozhodcov.  

 - lektor vzdelávania rozhodcov musí mať minimálne 2 roky prax v rozhodovaní a musí mať ukončenú 

riadnu skúšku rozhodcov (rozsah určuje SAČW) alebo certifikát rozhodcu pod Medzinárodnou federáciou 

wushu. 

3. lektor taolu alebo sanda je športový odborník, ktorý vedie prednášky a výuku foriem, poradenskú 

činnosť pre profesionálneho športovca, amatérskeho športovca alebo neorganizovaného športovca v oblasti 

pravidiel vo wushu a prípravy choreografie foriem. 

 - lektor taolu alebo sanda nadobúda odbornú spôsobilosť absolvovaním kurzu organizovaného  

Medzinárodnou federáciou wushu (certifikované kurzy taolu a sanda), držitelia duanov udelených alebo 

uznaných Medzinárodnou federáciou wushu, osoba, ktorá viedla prípravu športovca, ktorý reprezentoval 

Slovenskú republiku na významných súťažiach organizovaných Medzinárodnou federáciou wushu 

(Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy), pričom sa umiestnil na prvých troch miestach (umiestnenie musí 

byť v 1. polovici štartovného poľa).  

 

Športový odborník vykonávajúceho odbornú činnosť vo wushu na základe odbornej spôsobilosti určenej 

predpismi SAČW musí preukázať svoju bezúhonnosť a musí mať dosiahnutý 18 rok života. 

 

Článok  5 

Športový odborník, na výkon činnosti ktorého sa nevyžaduje odborná spôsobilosť (§ 6 ods. 1 písm. d) 

Zákona o športe)  

 

Za športového odborníka vykonávajúceho činnosť vo wushu, na ktorú sa nevyžaduje odborná 

spôsobilosť, a ktorý sa zúčastňuje alebo podieľa na organizácii pretekov sa považuje:  

a) osoba zabezpečujúca organizáciu pretekov, 

b) osoba zabezpečujúca údržbu, správu a prevádzkovanie infraštruktúry SAČW 

c) osoba podieľajúca sa na materiálno-technickom zabezpečení a zabezpečení športovej činnosti v 

klube alebo v zväze (napr.vedúci družstva, člen realizačného tímu športovcov, pomocný a servisný 

personál) 

 

Článok  6 

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

 

1. Za športového odborníka sa považuje : 

a) kontrolór SAČW 

b) funkcionár SAČW 

 

Článok  7 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa článku 2 až 6 vzniká dňom zápisu 

športového odborníka do Informačného systému športu, ktorý sa v rámci SAČW uskutočňuje 

prostredníctvom zápisu do Informačného systému SAČW. 

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 
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predpisu alebo podľa osobitného predpisu SAČW. 

 

 Článok  7 

Účinnosť 

 

 Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia VV SAČW 25.1.2020.  

 


