
  

 
 

      
S M E R N I C A 

Slovenského lukostreleckého zväzu 
o vzdelávaní a odborníkoch v lukostreľbe 

Článok 1. Všeobecné pojmy 
a. SLZ – Slovenský lukostrelecký zväz 
b. TMK – Trénersko-     metodická komisia  
c. FTVŠ UK – Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského 
d. WA – World Archery 
e. MS – Majstrovstvá sveta 
f. ME -  Majstrovstvá Európy 
g. OH – Olympijské hry 
h. ČLS – Český lukostřelecký svaz 

 
Článok 2. Rozsah platnosti 

1. Pod odborníkmi v lukostreľbe sa v tejto smernici rozumejú: 
a) tréneri, 
b) rozhodcovia, 
c) riadiaci pracovníci SLZ. 
2. Uvedená smernica sa vzťahuje na všetkých členov SLZ a na záujemcov o trénerskú alebo 

rozhodcovskú kvalifikáciu. 
3. Kvalifikačné stupne udelené SLZ majú celoslovenskú platnosť. 

 
Článok  3. Trénerské kvalifikačné stupne a charakteristika činnosti 

1. Školenia pre získanie trénerských kvalifikačných stupňov organizuje FTVŠ UK v Bratislave v 
spolupráci so SLZ. 

2. FTVŠ UK v spolupráci so SLZ udeľuje tri trénerské kvalifikačné stupne: tréner I. 
kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa a tréner III. kvalifikačného stupňa. 
Kvalifikačné stupne  IV. a V.  sa získavajú vysokoškolským štúdiom na fakulte zameranej na 
telovýchovu a šport v dennej alebo externej forme. 

3. Tréner lukostreľby I. kvalifikačného stupňa je osoba, ktorá môže asistovať pri tréningovom 
procese detí, mládeže a dospelých na rekreačnej a začiatočníckej úrovni. Uvedenú činnosť 
vykonáva predovšetkým v kluboch SLZ. 

4. Tréner lukostreľby II. kvalifikačného stupňa je osoba, ktorá môže samostatne plánovať, 
viesť, riadiť a vyhodnocovať tréningový proces detí, mládeže a dospelých na rekreačnej a 
začiatočníckej  úrovni a tiež tréning zameraný na zvyšovanie športovej výkonnosti v 
lukostreľbe. Uvedenú činnosť vykonáva predovšetkým v kluboch SLZ. Svoje vedomosti, 
zručnosti a skúsenosti uplatňuje aj pri príprave športových súťaží, zároveň môže byť 
poverený lektorskou činnosťou na školeniach trénerov (I. kvalifikačného stupňa). 

5. Tréner lukostreľby III. kvalifikačného stupňa je osoba, ktorá môže samostatne plánovať, 
viesť, riadiť a vyhodnocovať tréningový proces zameraný na zvyšovanie športovej 
výkonnosti predovšetkým výkonnostných a vrcholových športovcov a talentovanej 
mládeže. Uvedenú činnosť vykonáva predovšetkým v kluboch SLZ. Je poverovaný 
lektorskou činnosťou na školeniach trénerov. 

6. Tréner lukostreľby IV. a V. kvalifikačného stupňa - sú osobami s najvyššou trénerskou 
kvalifikáciou. Plnia podobné úlohy, ako tréner III. kvalifikačného stupňa. 

 



  

 
 

Článok 4. Podmienky pre získanie trénerskej kvalifikácie 
1. Tréner lukostreľby I. kvalifikačného stupňa 
a. Vstupné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné 

vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie. 
b. Forma výučby: bloková 

Všeobecná časť: vedený lektormi s FTVŠ UK  podľa  platnej legislatívy. 
Špeciálna časť:  vedená lektormi podľa platnej legislatívy. 
Obsah a rozsah výučby:  Rozsah a obsah všeobecnej časti podľa platnej legislatívy, obsah 
špeciálnej časti je schválený predsedníctvom SLZ podľa návrhu TMK  SLZ  v rozsahu podľa 
platnej legislatívy.  
Rozsah výučby je uvedený vo vyhláške č.110 MŠVVaŠ z 18.2.2016, príloha č.2 

c. Ukončenie výučby:   
 Všeobecná časť : písomná skúška,  
 Špeciálna časť: skúška a záverečná práca týkajúca sa tréningov v rozsahu 5   až 10 strán a 
jej obhajoba. Témy záverečnej práce prideľuje TMK SLZ. 

d. Reprezentanti a bývalí reprezentanti v lukostreľbe podľa kritérií zverejnených v prílohe č.1 
tohto dokumentu nemusia absolvovať špeciálnu časť výučby a vypracovať záverečnú prácu. 
 
 

2. Tréner lukostreľby II. kvalifikačného stupňa 
a. Vstupné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné 

vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, prax ako tréner I. 
kvalifikačného stupňa, minimálne jeden kalendárny rok od ukončenia vzdelávania I. 
kvalifikačného stupňa      a s pravidelnou účasťou strelcov klubu na súťažiach SLZ, potvrdené 
výsledkovými listinami. 

b. Forma výučby: bloková 
Všeobecná časť: seminár vedený lektormi s FTVŠ UK  podľa platnej legislatívy. 
Špeciálna časť: vedená lektormi podľa platnej legislatívy. 
Rozsah a obsah všeobecnej časti podľa platnej legislatívy, obsah špeciálnej časti je 
schválený      predsedníctvom SLZ podľa návrhu TMK  SLZ  v rozsahu podľa platnej legislatívy.  
Rozsah výučby je uvedený vo vyhláške č.110 MŠVVaŠ z 18.2.2016, príloha č.2 

c. Ukončenie výučby: 
 Všeobecná časť : písomná skúška,  
Špeciálna časť: skúška a záverečná práca týkajúca sa tréningov v rozsahu 10 až 20 strán a 
jej obhajoba. Témy záverečnej práce prideľuje TMK. 

d. Reprezentanti a bývalí reprezentanti v lukostreľbe podľa kritérií zverejnených v prílohe č.1 
tohto dokumentu nemusia absolvovať špeciálnu časť výučby a vypracovať záverečnú prácu. 

 
3. Tréner lukostreľby III. kvalifikačného stupňa 

a. Vstupné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné 
vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, prax ako tréner II. 
kvalifikačného stupňa, minimálne jeden rok od ukončenia  vzdelávania II. kvallifikačného 
stupňa, doložená zoznamom trénovaných  športovcov a s ich výsledkami na súťažiach. 

b. Forma výučby: bloková 
 Všeobecná časť: seminár vedený lektormi s  FTVŠ UK  podľa platnej legislatívy. 
Špeciálna časť: vedená lektormi podľa platnej legislatívy. 
Rozsah výučby je uvedený vo vyhláške č.110 MŠVVaŠ z 18.2.2016, príloha č.2 



  

 
 

c. Ukončenie výučby:  
 Všeobecná časť : písomná skúška,  
 Špeciálna časť: skúška a záverečná práca týkajúca sa tvorby tréningového procesu, 
mezocyklov, hodnotenie zmien po aplikácii mezocyklov  v tréningovom procese v rozsahu 
20 až 30 strán a jej obhajoba. Témy záverečnej práce prideľuje TMK SLZ. 

 
 

4. Tréner lukostreľby IV. kvalifikačného stupňa 
a. Vstupné predpoklady: ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou,  
b. Forma výučby: denné alebo externé vysokoškolské štúdium prvého stupňa na fakulte 

zameranej na telovýchovu a šport, špeciálna časť rovnaká, ako u trénera III. kvalifikačného 
stupňa. 

c. Ukončenie: Podľa špecifikácie príslušnej vysokej školy. 
 

5. Tréner lukostreľby V. kvalifikačného stupňa 
a. Vstupné predpoklady: úplne ukončené bakalárske štúdium, 
b. Forma výučby: denné alebo externé štúdium II. stupňa na fakulte zameranej na 
telovýchovu a šport. 
c. Ukončenie: absolvovanie a riadne ukončenie vysokoškolského štúdia II. stupňa na 
fakulte zameranej na telovýchovu a šport. 
 

Článok 5. Uznávanie trénerskej kvalifikácie 
1. Tréner, ktorý získal trénerskú kvalifikáciu v minulosti, v inom lukostreleckom zväze, ktorý je 

členom World Archery, alebo na školeniach organizovaných WA, alebo inou medzinárodnou 
lukostreleckou organizáciou, môže požiadať o uznanie kvalifikácie na FTVŠ UK v Bratislave. 

2. Absolvent vysokej školy so zameraním na telovýchovu a šport alebo pedagogický smer 
zameraný na šport môže požiadať o uznanie celej alebo časti všeobecnej časti vzdelávania 
pre I. až III. kvalifikačný stupeň na FTVŠ UK v Bratislave na základe dosiahnutého vzdelania. 

3. Absolventovi zahraničného vzdelávania alebo seminára v lukostreľbe môže byť uznaná časť 
vzdelávania špeciálnej časti podľa prílohy č.2, alebo na základe schválenia TMR po zaslaní 
všetkých relevantných dokumentov a certifikátov. 

4. TMK SLZ po preskúmaní predloženého získaného vzdelania v súčinnosti s FTVŠ UK 
v Bratislave a odporučení obsahu a rozsahu absolvovaného kurzu o pridelení alebo 
nepridelení zodpovedajúceho trénerského kvalifikačného stupňa. 

 
Článok 6. Zabezpečenie vzdelávania špeciálne časti   

1. Špeciálnu časť odbornej prípravy trénerov môžu zabezpečiť športoví odborníci, 
reprezentanti alebo bývalí reprezentanti, ktorí sa zúčastnili minimálne MS alebo ME v 
terčovej lukostreľbe, na základe návrhu TMK a po schválení predsedníctvom SLZ. 
 

Článok 7. Rozhodcovské kvalifikačné stupne a charakteristika činnosti 
1. Školenia pre získanie rozhodcovských kvalifikačných stupňov organizuje SLZ. 
2. SLZ udeľuje tri rozhodcovské kvalifikačné stupne: rozhodca I. stupňa, rozhodca II. stupňa a 

rozhodca III. stupňa. Medzinárodné kvalifikačné stupne „Youth Judge“, „Continental judge“, 
„International judge candidate“ a „International judge“ udeľujú WA Europe a WA. 

3. Platnosť rozhodcovskej kvalifikácie udelenej SLZ je 2 roky. Podmienkou na jej obnovenie je 
aktívna účasť pri rozhodovaní súťaží a absolvovanie školenia rozhodcov a skúšky. 



  

 
 

a. Pre udržanie kvalifikácie je potrebné dosiahnuť na skúške 60% úspešnosť. 
b. Pre zvýšenie kvalifikácie je potrebné dosiahnuť na skúške 80% úspešnosť. 

4. Rozhodca I. stupňa - je osoba, ktorá môže pod dohľadom rozhodcu II. alebo vyššieho stupňa 
rozhodovať súťaže v terčovej, halovej, terénnej a 3D lukostreľbe. Túto činnosť vykonáva 
predovšetkým na súťažiach organizovaných SLZ a klubmi združenými v SLZ. 

5. Rozhodca II. stupňa -  je osoba, ktorá môže samostatne rozhodovať súťaže v terčovej halovej 
a terénnej lukostreľbe a 3D lukostreľbe a riadiť streľbu. Môže tiež vykonávať funkciu 
hlavného rozhodcu na klubových súťažiach. Túto činnosť vykonáva predovšetkým na 
súťažiach organizovaných SLZ a klubmi združenými v SLZ. Môže byť poverený lektorskou 
činnosťou na školeniach a seminároch rozhodcov. 

6. Rozhodca III. stupňa - je osoba s najvyššou rozhodcovskou kvalifikáciou udeľovanou SLZ. 
Okrem činností vyžadujúcich kvalifikačný stupeň I. a II. tiež môže vykonávať činnosť 
hlavného rozhodcu na súťažiach organizovanými SLZ. Svoje vedomosti a skúsenosti 
uplatňuje aj pri príprave športových súťaží a je poverovaný lektorskou činnosťou na 
školeniach rozhodcov. 
 

Článok 8. Podmienky pre získanie rozhodcovskej kvalifikácie 
1. Rozhodca I. stupňa 

a. Vstupné predpoklady: dosiahnutie veku aspoň 16 rokov, ukončené aspoň základné 
vzdelanie 
b. Forma výučby: seminár vedený rozhodcom lukostreľby II. alebo vyššieho stupňa 
c. Obsah výučby: Pravidlá súťaží v terčovej, halovej, terénnej a 3D lukostreľbe. Rozsah a 
obsah výučby pripravuje rozhodcovská komisia. 
d. Ukončenie výučby: absolvovanie školenia v plnom rozsahu. 

 
2. Rozhodca II. stupňa 

a. Vstupné predpoklady: dosiahnutie veku aspoň 18 rokov, ukončené aspoň základné 
alebo nižšie stredné vzdelanie, aktívna činnosť rozhodcu I. stupňa minimálne 1 rok a 
absolvovanie minimálne 7 súťaží. 

b. Forma výučby: seminár vedený rozhodcom lukostreľby III. stupňa. 
c. Obsah výučby: Pravidlá súťaží v terčovej, halovej, terénnej a 3D lukostreľbe. Obsluha 

elektronických hodín. Legislatíva v športe. 
d. Ukončenie výučby:  Písomná skúška a praktická skúška z nastavenia hodín pre zadanú 
časť súťaže. 

 
3. Rozhodca lukostreľby III. stupňa 

a. Vstupné predpoklady: dosiahnutie veku aspoň 18 rokov, ukončené aspoň stredné 
odborné alebo úplné stredné vzdelanie, aspoň 2 roky prax ako rozhodca II. stupňa a od 
získania II. stupňa absolvovanie aspoň 10 súťaží (z toho aspoň 5 vo funkcii hlavného 
rozhodcu na klubovej súťaži), predchádzajúca lektorská činnosť a publikačná činnosť. 

b. Forma výučby: seminár vedený rozhodcom lukostreľby III. stupňa s aspoň dvojročnou 
praxou alebo medzinárodným rozhodcom. 

c. Obsah výučby: Pravidlá súťaží v terčovej, halovej, terénnej a 3D lukostreľbe a činnosť 
rozhodcu. Psychologické a etické aspekty činnosti rozhodcu. Legislatíva v športe. 
d. Ukončenie výučby: písomná skúška, záverečná práca (spracovanie 3 „case studies“ z 
World Archery "Judge Newsletter" alebo z vlastnej praxe a ich prezentácia na školení 
rozhodcov) a jej obhajoba. 



  

 
 

 
4. „Youth Judge“, „Continental judge“, „International judge candidate“ a „International 

judge“ 
a. Návrh do WA a WA Europe na udelenie týchto kvalifikačných stupňov zasiela SLZ. 

b. Vstupné predpoklady: dosiahnutie veku aspoň 20 rokov, ukončené aspoň úplné stredné 
vzdelanie, pravidelná aktívna činnosť ako rozhodcu III. stupňa aspoň 2 roky (pre „Youth 
Judge“ je možné udeliť výnimku) a absolvovaných minimálne 10 súťaží, spracovanie 
minimálne 4 case study pre potreby seminárov rozhodcov za rozhodujúce obdobie, 
pravidelné lektorstvo na školeniach a seminároch rozhodcov. 
c. Priebeh a ukončenie získavania kvalifikácie sa riadi pravidlami WA a WA Europe. 

 
Článok 9. Uznávanie rozhodcovskej kvalifikácie 

1. Rozhodca, ktorý získal kvalifikáciu v inom lukostreleckom zväze, môže po vstupe do SLZ 
požiadať o uznanie kvalifikácie. 

2. Predsedníctvo SLZ na návrh komisie rozhodcov, ktorá preskúma obsah a rozsah 
absolvovaného kurzu a skúšok rozhodne o pridelení alebo nepridelení zodpovedajúceho 
rozhodcovského kvalifikačného stupňa. 
 

Článok 10. Práva a povinnosti rozhodcu lukostreľby 
1. Rozhodca lukostreľby má právo rozhodovať, respektíve riadiť streľbu na súťažiach v 

terčovej, halovej, terénnej a 3D lukostreľbe alebo pôsobiť ako „Range Captain“ podľa 
dosiahnutého kvalifikačného stupňa. 

2. Rozhodca lukostreľby je povinný: 
a. Rozhodovať resp. riadiť streľbu na súťažiach zmysle pravidiel danej súťaže a fair-play. 
b. Aktívne sa zapájať do rozhodcovskej činnosti na súťažiach organizovaných SLZ. 

c. Pravidelne sa podieľať na organizovaní školení a seminárov SLZ pre rozhodcov a na 
lektorskej činnosti na nich. 

3. Rozhodcovi, ktorý si neplní svoje povinnosti, môže predsedníctvo SLZ na základe návrhu 
komisie rozhodcov pozastaviť vykonávanie činnosti rozhodcu alebo znížiť jeho kvalifikáciu. 

 
Článok 11. Riadiaci pracovníci SLZ 

1. Riadiacimi pracovníkmi SLZ sú v zmysle tejto smernice členovia predsedníctva SLZ. 
2. Všeobecné podmienky na obsadenie funkcie riadiaceho pracovníka SLZ sú: 
a. Vek viac ako 18 rokov. 
b. Bezúhonnosť v zmysle Zákona o športe. 
c. Aspoň stredoškolské vzdelanie. 
3. Kontrolór  

a. musí mať kvalifikačné predpoklady podľa § 11 ods. 1 až 4. zákona č. 440/2015 Z.z 
 

 
Schválilo Predsedníctvo SLZ dňa  06.03.2023  

 
 
 
 
 
 



  

 
 

Príloha č. 1  
k Smernici o vzdelávaní a odborníkoch v lukostreľbe 

 

Definícia reprezentanta a bývalého reprezentanta pre potreby uznávania špeciálnej časti 
vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa. 

 

1. Za reprezentanta a bývalého reprezentanta pre vzdelávanie I. kvalifikačného stupňa sa 
rozumie: 

- športovec, účastník aspoň 6-tich vrcholových súťaží World Archery MS, ME, OH, PH 
v dospelej kategórii s limitom minimálne B. 

 

2. Za reprezentanta a bývalého reprezentanta pre vzdelávanie II. kvalifikačného stupňa sa 
rozumie: 

- športovec, ktorý dosiahol umiestnenie do 32. miesta na vrcholových podujatia World  
Archery MS, ME, OH, PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Príloha č. 2  
k Smernici o vzdelávaní a odborníkoch v lukostreľbe 

 
Uznávanie hodín zo špeciálnej časti školenia trénerov na základe účasti na seminároch pre trénerov 

a) WA Coach Level 1 (5 dňový prezenčný kurz),  
- uznanie min. 80% hodín vzdelávanie špeciálnej časti I. kvalifikačného stupňa. 

b) WA Coach Level 2 (5 dňový prezenčný kurz) 
- uznanie min. 85% hodín vzdelávanie špeciálnej časti II. kvalifikačného stupňa. 

c) WA Coach Level 3 (5 dňový prezenčný kurz) 
- uznanie min. 90% hodín vzdelávanie špeciálnej časti III. kvalifikačného stupňa. 

d) ČLS tréner III. Třídy 
- uznanie min. 80% absolvovaných hodín vzdelávania špeciálnej časti pre I. kvalifikačný stupeň. 

- Uznanie časti vzdelávania všeobecnej časti I. kvalifikačného stupňa, na základe dodaných 
dokumentov, uznáva FTVŠ UK Bratislava 

e) ČLS tréner II. Třídy 
- uznanie min. 80% absolvovaných hodín vzdelávania špeciálnej časti pre II. kvalifikačný stupeň. 

- Uznanie časti vzdelávania všeobecnej časti II. kvalifikačného stupňa, na základe dodaných 
dokumentov, uznáva FTVŠ UK Bratislava 

f) ČLS tréner I. Třídy 
- uznanie min. 80% absolvovaných hodín vzdelávania špeciálnej časti pre III. kvalifikačný stupeň. 

- Uznanie časti vzdelávania všeobecnej časti III. kvalifikačného stupňa, na základe dodaných 
dokumentov, uznáva FTVŠ UK Bratislava 

g) Uznávanie hodín vzdelávania na základe účasti alebo absolvovania seminárov lukostreľby. 
- TMK SLZ uzná rozsah hodín špeciálnej časti na základe schválených syláb vzdelávania jednotlivých 

stupňov vzdelávania. 


