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Vážené trénerky a tréneri cyklistiky. 
 
 Trénesko – metodická komisia (TMK) v spolupráci s Výkonným 
výborom Slovenského zväzu cyklistiky (VV SZC) pripravila a schválila 
nasledovný postup pri vydávaní nových trénerských preukazov pre trénerov 
a trénerky v cyklistike: 
 
Uchádzači o trénerské preukazy boli rozdelení do troch skupín: 
 
1 skupina; 
 Absolventi telovýchovnej školy a Fakulty telesnej výchovy a športu 
Univerzity Komenského v Bratislave v športovej špecializácií cyklistika, ktorí 
získali najvyššie trénerské osvedčenia (pred rokom 2008 - tréner I. triedy; po 
roku 2008 - tréner V. kvalifikačného stupňa). 
 Tejto skupine tréneriek a trénerov sa vystavia preukazy automaticky po 
splnení nasledovných bodov: 
 

Do 10. 12. 2015 pošlú na nasledovné mailové adresy: 
adam.szabo2@me.com, martin.belas@uniba.sk tieto údaje: 

 
 fotokópiu diplomu o získaní vyššie uvedeného vzdelania (elektronický 

„scan“), 
 meno a priezvisko, 
 dátum narodenia, 
 adresu trvalého bydliska, 
 aktuálnu elektronickú fotografiu tváre (neutrálny výraz, bez prikrývky 

hlavy a slnečných okuliarov),  
 potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku vo výške 5 Euro (do 10. 12. 

2015) na licenčný účet SZC;  SK6202000000003452855257. 

 Nové trénerské preukazy sa zašlú poštou, doba platnosti preukazov bude 
8 rokov a na ich opätovné predĺženie sa bude musieť ich držiteľ ako lektor 
(školiteľ) podieľať raz za 8 rokov (počas doby platnosti svojho trénerského 
preukazu) na doškoľovaní trénerov cyklistiky nižších kvalifikačných tried 
a stupňov. 
 Termín 10. 12. 2015 (na úhradu manipulačného poplatku) je 
stanovený z dôvodu uzatvorenia účtovníctva SZC za tento kalendárny rok! 
Záujemcovia o vydanie trénerských preukazov z tejto skupiny uchádzačov 
môžu o jeho vyhotovenie zažiadať kedykoľvek v budúcnosti v termíne 01. 
01. až 10. 12. daného kalendárneho roka po splnení vyššie uvedených 
formalít.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 skupina; 
 Tréneri (trénerky) cyklistiky I. kvalifikačného stupňa, ktorí boli v rámci 
trénerskej akadémie (vzdelávania realizovaného na Fakulte telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského v Bratislave) vyškolení v rokoch 2013 a 2014 
(zoznamy týchto trénerov máme, takže netreba dokladovať absolvovanie 
vzdelávania).  

Tejto skupine tréneriek a trénerov sa vystavia preukazy automaticky po 
splnení nasledovných bodov: 
 

Do 10. 12. 2015 pošlú na nasledovné mailové adresy: 
adam.szabo2@me.com, martin.belas@uniba.sk tieto údaje: 

 
 meno a priezvisko, 
 dátum narodenia, 
 adresu trvalého bydliska, 
 aktuálnu elektronickú fotografiu tváre (neutrálny výraz, bez prikrývky 

hlavy a slnečných okuliarov),  
 potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku vo výške 5 Euro (do 10. 12. 

2015) na licenčný účet SZC;  SK6202000000003452855257. 

  
Nové trénerské preukazy sa zašlú poštou, doba platnosti preukazov bude 

do 31. 12. 2019 (4 roky) a na ich opätovné predĺženie sa bude musieť ich držiteľ 
minimálne raz počas doby platnosti svojho trénerského preukazu zúčastniť na 
doškoľovaní trénerov cyklistiky, ktoré bude každoročne koncom decembra 
organizovať SZC a doložiť potvrdenie o svojej trénerskej praxi, ktoré mu vystaví 
cyklistický oddiel registrovaný v SZC alebo pretekár registrovaný v SZC 
(potvrdenie postačí písomná forma čestného prehlásenia štatutára oddielu; 
športovca alebo jeho zákonného zástupcu). 
 Termín 10. 12. 2015 (na úhradu manipulačného poplatku) je 
stanovený z dôvodu uzatvorenia účtovníctva SZC za tento kalendárny rok! 
Záujemcovia o vydanie trénerských preukazov z tejto skupiny uchádzačov 
môžu o jeho vyhotovenie zažiadať aj kedykoľvek v budúcnosti v termíne 01. 
01. až 10. 12. daného kalendárneho roka po splnení vyššie uvedených 
formalít. Pozor však na to, že platnosť trénerských preukazov pre trénerov 
cyklistiky I. kvalifikačného stupňa, ktorí boli vyškolení v rokoch 2013 a 2014 
bude vždy len do 31. 12. 2019. Ak tréner z tejto skupiny zažiada o preukaz 
po 31. 12. 2019, bude mu vystavený až po absolvovaní doškoľovania 
trénerov cyklistiky realizovanom SZC v decembri 2020 a predložení 
potvrdenia trénerskej praxe od cyklistického oddielu registrovaného v SZC 
alebo od pretekára registrovaného v SZC!  
 Osoby, ktoré budú v rámci trénerskej akadémie v budúcnosti 
vyškolené za trénerov I. až III. kvalifikačného stupňa majú možnosť 
požiadať SZC o vystavenie trénerského preukazu, ktorý im bude po 
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doručení vyššie uvedených formalít (na kontaktné mailové adresy) zaslaný 
na adresu trvalého bydliska poštou. Platnosť preukazov bude 4 roky od 
termínu ukončenia vzdelávania (nie od termínu doručenia žiadosti 
o vystavenie preukazu). Na jeho opätovné predĺženie bude potrebné 
absolvovať doškoľovanie trénerov cyklistiky realizované SZC koncom 
decembra v každom kalendárnom roku (minimálne raz za obdobie platnosti 
preukazu) a predloženie potvrdenia trénerskej praxe od cyklistického 
oddielu registrovaného v SZC alebo od pretekára registrovaného v SZC! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3 skupina; 

Trénerky a tréneri cyklistiky, ktorí získali trénerské osvedčenia III. alebo 
II. triedy pred rokom 2008 na základe štúdia na športových stredných školách 
s maturitou alebo absolvovaním školení trénerov, ktoré zastrešoval SZC. 

 Tejto skupine tréneriek a trénerov sa vystavia preukazy po splnení 
nasledovných bodov: 
 

Do 10. 12. 2015 pošlú na nasledovné mailové adresy: 
adam.szabo2@me.com, martin.belas@uniba.sk tieto údaje: 

 
 elektronický „scan“ dokumentu, ktorý potvrdzuje získanie osvedčenia 

trénera cyklistiky III. alebo II. triedy (maturitné vysvedčenie; trénerský 
preukaz; certifikát zo vzdelávania trénerov; ...), 

 záväznú prihlášku na doškoľovanie trénerov cyklistiky, ktoré sa 
uskutoční 19. 12. 2015 od 9:00 do 17:00 v priestoroch Domu športu 
na Junáckej ulici číslo 6 v Bratislave (stačí poslať na vyššie uvedené 
mailové kontakty nasledovnú vetu: „Záväzne sa prihlasujem na 
doškoľovanie trénerov cyklistiky, ktoré realizuje SZC 19. 12. 2015 
v Dome športu v Bratislave.“), na doškolenie treba priniesť písomné 
potvrdenie trénerskej praxe (čestné písomné prehlásenie štatutára 
oddielu, v ktorom uchádzač o trénerský preukaz pôsobí; ...), 

 meno a priezvisko, 
 dátum narodenia, 
 adresu trvalého bydliska, 
 aktuálnu elektronickú fotografiu tváre (neutrálny výraz, bez prikrývky 

hlavy a slnečných okuliarov),  
 potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku vo výške 5 Euro (do 10. 12. 

2015) na licenčný účet SZC;  SK6202000000003452855257. 
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Nové trénerské preukazy sa budú odovzdávať osobne v Dome športu na 
Junáckej ulici číslo 6 v Bratislave 19. 12. 2015 po ukončení trénerského 
doškoľovania. 
 Termín 10. 12. 2015 (na úhradu manipulačného poplatku 5 Euro) je 
stanovený z dôvodu uzatvorenia účtovníctva SZC za tento kalendárny rok! 
Záujemcovia o vydanie trénerských preukazov z tejto skupiny uchádzačov 
môžu o jeho vyhotovenie zažiadať aj kedykoľvek v budúcnosti v termíne 01. 
01. až 10. 12. daného kalendárneho roka po splnení vyššie uvedených 
formalít. Pozor však na to, že preukaz sa im vystaví až po absolvovaní 
trénerského doškoľovania realizovaného v druhej polovici decembra 
daného kalendárneho roka. 

Platnosť preukazov bude 4 roky a na ich opätovné predĺženie bude 
potrebné absolvovať doškoľovanie trénerov cyklistiky realizované SZC 
koncom decembra v každom kalendárnom roku (minimálne raz za obdobie 
platnosti preukazu) a predloženie potvrdenia trénerskej praxe od 
cyklistického oddielu registrovaného v SZC alebo od pretekára 
registrovaného v SZC! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V Bratislave 11. 11. 2015               Martin Belás (predseda TMK SZC). 
 


