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Smernica pre vzdelávanie trénerov ju-jitsu 1. až 3. 

kvalifikačného stupňa 
 

 

Cieľom tejto smernice je zjednotenie spôsobu vzdelávanie pre trénerov ju-jitsu v súlade so 

zákonom  o športe č. 440/2015 Z.z a vyhlášky 110/2016 Z.z. a vytvoriť čo najefektívnejší 

vzdelávací systém v oblasti ju-jitsu pre všetky trénerské stupne. 

 

 

 

Tréner je hlavnou zložkou výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na ju-jitsu. 

Podieľa sa na príprave cvičencov ju-jitsu ale tiež na vlastnom osobnostnom raste a zvyšovaní 

kvalifikácie. Podmienky na to mu vytvára domovský klub, organizačné štruktúry Zväzu a 

vzdelávacie zariadenia MŠVVaŠ. Je v osobnom záujme trénera a tiež klubu a Zväzu, aby 

každý jeden tréner využíval všetky možnosti na ďalšie vzdelávanie, doškoľovanie a zvyšovanie 

kvalifikácie, ktorá je potrebná k plánovaniu, riadeniu, realizácii a kontrole tréningového 

procesu v oblasti ju-jitsu. 
 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Predmet smernice  

Táto smernica na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe - trénerov ju-

jitsu je interný predpis Slovenského zväzu športového ju-jitsu (ďalej len Zväz) na základe ktorého sú 

zadefinované: 

- Jednotlivé pojmy 

- Kategórie a úrovne kvalifikačných stupňov 

- Podmienky pre uchádzača 

- Časové rozsahy 

- Obsah vzdelávania 

- Podmienky získania dokladov 

- Spôsob a rozsah záverečnej skúšky 

- Organizačné zabezpečenie vzdelávania 

Táto smernica je v súlade so zákonom o športe č 440/2015 Z.z. a tiež s vyhláškou 110/2016. 
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1.2 Vzdelávacie zariadenia 

Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera ju-jitsu je 

zabezpečované: 

a) vysokou školou prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého alebo 

druhého stupňa v odbore šport alebo trénerstvo 

b) Slovenským zväzom športového ju-jitsu výhradne v spolupráci s VŠ uvedenou v bode a) 

 

1.3 Odborná spôsobilosť 

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti Tréner ju-jitsu 1. 2. a 3. stupňa sa nadobúda: 

- Absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa par. 83, odseku 3, písm. a) 

prvého bodu zákona o športe č. 440/2015 

- Absolvovaním odbornej prípravy organizovanej Zväzom v rozsahu uvedenom v zákone a 

vyhláške  

 

1.4. Kvalifikácia lektorov 

Lektor pre školenia 1. – 3. stupňa musí mať vždy o stupeň vyššiu kvalifikáciu ako účastník školenia 

Výnimku môže udeliť Zväz v prípade, ak nie je k dispozícii vyšší kvalifikačný stupeň a nie je možné 

osloviť vyšší kvalifikačný stupeň z príbuzného športu (judo, zápasenie, a pod.) 

 

1.5 Kvalifikačné stupne 

Kvalifikačný stupeň predstavuje stupeň odbornej kvalifikácie. Najnižším stupňom je pre šport ju-jitsu 

tréner 1. stupňa a najvyšším tréner 5. stupňa. 

 

Platnosť získanej kvalifikácie je  časovo neobmedzená. Kvalifikáciu potvrdzuje Zväz vydaním 

licencie, ktorá je časovo obmedzená – jednotne pre všetky kvalifikačné stupne. 

 

Platnosť licencie a spôsob predĺženia je platnosti sú uvedené v Článku V. tejto smernice. 

 

1.6 Spôsoby vzdelávania 

Základným spôsobom vzdelávanie trénerov ju-jitsu je školenie. Pri všetkých školeniach 

organizovaných zväzom musí účastník absolvovať 100% vyučovacích hodín. 
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Seminár  - je ďalšou formou vzdelávanie trénerov. Slúži najmä na doškoľovanie, rozširovanie 

a prehlbovanie odborných poznatkov z oblasti teórie a praxe ju-jitsu. Slúži tiež na predlžovanie 

platnosti licencii jednotlivých trénerských stupňov. 

 

1.7 Osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti – licencia 

O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera ju-jitsu sa vydáva osvedčenie – 

licencia, ktorá obsahuje 

- Názov organizácie ktorá licenciu vydala 

- Názov VŠ s ktorou sa spolupracovalo 

- Meno, priezvisko a funkciu osoby, ktorá osvedčenie vydala 

- Číslo označenia licencie (o konkrétnom označovaní licencii a odborníkov športe ju-jitsu 

pojednáva interný predpis : Evidencia dokladov SZŠJJ 

- Označenie kvalifikačného stupňa 

- Označenie športu pre ktorý je licencia vydaná 

- Dátum a miesto vydania 

- Meno a priezvisko štatutárneho orgánu organizácie, ktorá licenciu vydala 

- Pečiatka organizácie 

 

 

Článok II. 

Podmienky stanovené SZŠJJ na získanie príslušného kvalifikačného 

stupňa trénera ju-jitsu 

 

2.1 Tréner ju-jitsu 1. stupeň 

Tréner ju-jitsu 1. stupňa je základným a najnižším trénerským stupňom. Získava najnižšiu trénerskú 

kvalifikáciu. Absolvent je špecializovaný odborník v športe ju-jitsu, ktorý má dostatočné množstvo 

poznatkov, praktických skúsenosti a zručností, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni 

rekreačného ju-jitsu so záujemcami všetkých vekových kategórií. 

 

2.1.1 Podmienky účasti na školení trénera ju-jitsu 1. stupňa 

a) ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou 

b vek minimálne 18 rokov 
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c) dosiahnutý stupeň technickej vyspelosti buď: 

- modrý opasok v brazílskom ju-jitsu alebo 2. kyu (modrý pás) v tradičnom ju-jitsu 

d) platné členstvo v SZŠJJ, to znamená, že musí byť oficiálnym členom kolektívneho člena SZSJJ 

a musí byť zaevidovaný v ISŠ, 

e) odporúčanie klubu – kolektívneho člena SZŠJJ 

f) požadovaná prax – bez praxe 

g) výnimky z bodu c) alebo d) udeľuje výkonný orgán (Predsedníctvo) Zväzu alebo zvolený orgán 

zabezpečujúci vzdelávanie trénerov ju-jitsu 

 

2.1.2 Spôsob získania kvalifikácia tréner ju-jitsu 1. stupňa: 

Uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov ju-jitsu organizovaného SZŠJJ v spolupráci 

s fakultou VŠ. 

Rozsah vzdelávania na získanie odbornej kvalifikácie tréner ju-jitsu 1. stupňa je stanovený 

nasledovne: 

Všeobecná časť – zabezpečuje fakulta   rozsah 20 hodín 

Špecializovaná časť – zabezpečuje SZSJJ – rozsah 40 hodín 

 

2.1.3 Celkový rozsah vzdelávania je minimálne 60 hodín. Obsah špecializovanej časti je 

uvedený v prílohe č. 1 tejto smernice – Učebné osnovy pre vzdelávanie trénerov ju-jitsu I. až 

III. kvalifikačného stupňa. 

 

2.1.4 Licenciu trénera ju-jitsu 1. kvalifikačného stupňa vydáva po splnení vyššie uvedených 

podmienok výkonný výbor SZŠJJ 

 

2.2.Tréner ju-jitsu 2. stupeň 

Získaním II. stupňa trénerskej kvalifikácie v systéme vzdelávanie trénerov ju-jitsu sa absolvent stáva 

špecializovaným odborníkom v športe ju-jitsu, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, 

praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni 

výkonnostného športu mládeže do 15 rokov a  športu pre všetkých vo všetkých vekových 

kategóriách. 

 

2.2.1 Podmienky účasti na školení trénera ju-jitsu II. stupňa 

a) ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou 
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b vek minimálne 18 rokov 

c) dosiahnutý stupeň technickej vyspelosti buď: 

- Hnedý opasok v brazílskom ju-jitsu alebo 1. DAN (čierny pás) v tradičnom ju-jitsu. Uchádzač, 

alebo klub dokladujú získanie technickej vyspelosti certifikátom, alebo zápisom v preukaze 

príslušného zväzu (BUDOPASS a pod.), 

d) platné členstvo vo Zväze, to znamená, že musí byť oficiálnym členom kolektívneho člena Zväzu 

a musí byť zaevidovaný v ISŠ, 

e) odporúčanie klubu – kolektívneho člena Zväzu 

f) požadovaná trénerská prax v športe ju-jitsu – minimálne 1 rok – potvrdzuje klub (kolektívny člen)  

g) platná licencia Tréner ju-jitsu 1. stupňa 

h) výnimky z bodu c) alebo d) udeľuje výkonný orgán (Predsedníctvo) Zväzu alebo zvolený orgán 

zabezpečujúci vzdelávanie trénerov ju-jitsu 

 

2.2.2 Spôsob získania kvalifikácia tréner ju-jitsu 2. stupňa: 

Uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov ju-jitsu organizovaného SZŠJJ v spolupráci 

s fakultou VŠ. 

 

Rozsah vzdelávania na získanie odbornej kvalifikácie tréner ju-jitsu II. stupňa je stanovený 

nasledovne: 

Všeobecná časť – zabezpečuje fakulta     – rozsah 40 hodín 

Špecializovaná časť – zabezpečuje SZSJJ  – rozsah 60 hodín 

 

2.2.3 Celkový rozsah vzdelávania je minimálne 100 hodín. Obsah špecializovanej časti je 

uvedený v prílohe č. 1 tejto smernice – Učebné osnovy pre vzdelávanie trénerov ju-jitsu I. až 

III. kvalifikačného stupňa 

 

2.2.4 Licenciu trénera ju-jitsu 2. kvalifikačného stupňa vydáva po splnení vyššie uvedených 

podmienok výkonný výbor SZŠJJ 

 

2.3.Tréner ju-jitsu 3. stupeň 

Získaním III. stupňa trénerskej kvalifikácie v systéme vzdelávanie trénerov ju-jitsu sa absolvent stáva 

špecializovaným odborníkom v športe ju-jitsu, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, 

praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového  

športu mládeže do 18 rokov a výkonnostného  športu pre dospelých 
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2.3.1 Podmienky účasti na školení trénera ju-jitsu III. stupňa 

a) ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou 

b vek minimálne 18 rokov 

c) dosiahnutý stupeň technickej vyspelosti buď: 

- čierny opasok v brazílskom ju-jitsu alebo 1. DAN (čierny pás) v tradičnom ju-jitsu a zároveň 

minimálne fialových opasok v brazílskom ju-jitsu.  

- uchádzač, alebo klub dokladujú získanie technickej vyspelosti certifikátom, alebo zápisom 

v preukaze príslušného zväzu (BUDOPASS a pod.), 

d) platné členstvo vo Zväze, to znamená že musí byť oficiálnym členom kolektívneho člena Zväzu 

a musí byť zaevidovaný v ISŠ, 

e) odporúčanie klubu – kolektívneho člena SZSJJ 

f) požadovaná trénerská prax v športe ju-jitsu – minimálne 2 roky – potvrdzuje klub (kolektívny člen) 

g) minimálny časový odstup od získanie licencie tréner ju-jitsu II. kvalifikačného stupňa – 1 rok  

h) platná licencia Tréner ju-jitsu 2. stupňa 

ch) výnimky z bodu c) alebo d) udeľuje Predsedníctvo Zväzu alebo zvolený orgán zabezpečujúci 

vzdelávanie trénerov ju-jitsu. 

 

2.3.2 Spôsob získania kvalifikácia tréner ju-jitsu III. stupňa: 

Uchádzač úspešne absolvoval školenie trénerov ju-jitsu organizovaného Zväzom v spolupráci 

s fakultou VŠ. 

Rozsah vzdelávanie na získanie odbornej kvalifikácie tréner ju-jitsu III. stupňa je stanovený 

nasledovne: 

Všeobecná časť – zabezpečuje fakulta   rozsah 50 hodín 

Špecializovaná časť – zabezpečuje SZSJJ – rozsah 100 hodín 

 

2.3.3 Celkový rozsah vzdelávania je minimálne 150 hodín. Obsah špecializovanej časti je 

uvedený v prílohe č. 1 tejto smernice – Učebné osnovy pre vzdelávanie trénerov ju-jitsu I. až 

III. kvalifikačného stupňa. 

 

2.3.4 Licenciu trénera ju-jitsu III. kvalifikačného stupňa vydáva po splnení vyššie uvedených 

podmienok Predsedníctvo Zväzu, alebo zvolený orgán Zväzu zabezpečujúci vzdelávanie 

trénerov ju-jitsu. 
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Článok III. 

Posúdenie kvalifikácii trénera ju-jitsu získaných v zahraničných 

vzdelávacích zariadeniach 

 

3.1. Všetky žiadosti o uznanie kvalifikácie trénera ju-jitsu posúdi Predsedníctvo, alebo zvolený 

orgán Zväzu na to určený, na základe predložených dokladov. 

 

Článok IV. 

Evidenčné čísla trénerov ju-jitsu 

 

4.1 Evidenčné čísla trénerov ju-jitsu prideľuje Predsedníctvo, alebo zvolený orgán Zväzu  

zabezpečujúci vzdelávanie trénerov ju-jitsu. 

 

4.2. Evidenčné číslo trénera príslušného kvalifikačného stupňa má tvar: T A/BB/CCC kde: 

„T“ – znamená že sa jedná o trénera 

„A“ – vyjadruje kvalifikačný stupeň (rímske číslice I až III) 

„BB“ – označuje posledné dvojčíslie kalendárneho roku, v ktorom bola odborná spôsobilosť 

príslušného kvalifikačného stupňa získaná 

„CCC“ – poradové číslo v danom roku 

 

Príklad použitia:  T III/21/003  - tréner III. Kvalifikačného stupňa získaného v roku 2021 ako 

tretí v poradí. 

 

 

Článok V. 

Licencia trénera ju-jitsu 

 

5.1. Licenciu trénera ju-jitsu získava uchádzač po splnení všetkých podmienok Zväzu pre príslušný 

kvalifikačný stupeň a získanie kvalifikácie trénera. 
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5.2. Registráciu licencií trénerov ju-jitsu vykonáva Predsedníctvo Zväzu alebo orgán Zväzu 

zabezpečujúci vzdelávanie trénerov ju-jitsu. 

 

5.3 Licenciu trénera ju-jitsu priznáva, udeľuje a predlžuje Predsedníctvo Zväzu. 

 

5.4. Platnosť licencie trénera ju-jitsu vo Zväze je časovo obmedzená. Licencia pre: 

a) trénera I. kvalifikačného stupňa má platnosť 3 roky 

b) trénera II. kvalifikačného stupňa má platnosť 3 roky 

c) trénera III. Kvalifikačného stupňa má platnosť 3 roky 

 

5.5. Podmienky pre predĺženie platnosti, resp. obnovenie licencie trénera ju-jitsu: 

a) absolvovanie semináru trénerov ju-jitsu pre príslušný kvalifikačný stupeň organizovaný Zväzom 

alebo medzinárodnou organizáciou JJIF (minimálne 1 x za obdobie platnosti licencie) za predpokladu 

že menovaný je vo svojej činnosti aktívny   

b) absolvovanie semináru ju-jitsu v zahraničí minimálne 3x počas platnosti licencie (doklady 

o absolvovaní posúdi Predsedníctvo Zväzu alebo zvolený orgán Zväzu zabezpečujúci vzdelávanie 

trénerov ju-jitsu) za predpokladu že menovaný je vo svojej činnosti aktívny 

c) pravidelná lektorská činnosť pri organizovaní školení a seminárov pre trénerov ju-jitsu na území 

SR alebo v zahraničí (minimálne 1x ročne) 

d) absolvovanie školenia na vyšší kvalifikačný stupeň 

 

Pri splnení vyššie stanovaných podmienok je licencia predĺžená o ďalšie 3 roky. 

 

5.6. Za aktívnu činnosť trénera ju-jitsu sa považuje plnenie základných povinností 

vyplývajúcich z podstaty jeho kvalifikácie, prípadne lektorská činnosť. 

 

5.7. Za aktívnu činnosť sa považuje aj obdobie, počas ktorého si menovaný zvyšuje svoju 

kvalifikáciu štúdiom na vysokej škole telovýchovného zamerania  
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Článok VI. 

Dokumentácia k vzdelávacej činnosti Zväzu 

 

6.1. Zo školenia alebo seminára trénerov ju-jitsu organizovaného Zväzom musí byť 

Predsedníctvu Zväzu doručená dokumentácia o vzdelávacej činnosti. 

 

6.2. Dokumentácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 

a) názov organizátora alebo jeho organizačnej zložky (SZŠJJ alebo iná organizačná zložka ak bude 

zriadená) 

b) druh vzdelávania – či sa jednalo o školenia trénerov a ktorého kvalifikačného stupňa alebo 

o seminár 

c) dátum začatia a ukončenia vzdelávacej aktivity. Mená a kvalifikácie lektorov 

d) témy rozdelené podľa učebnej osnovy s uvedením počtu hodín a mená lektorov 

e) záznamy o dennej účasti účastníkov vzdelávania vrátane podpisu – prezenčné listiny 

 

6.3 Po školení sa vyhotoví „Protokol o absolvovaní školenia a vykonaní záverečnej skúšky“. 

Vzor Protokolu tvorí prílohu č. 2 k Metodickej smernici vzdelávanie trénerov ju-jitsu.  

 

Článok VII. 

Plánovanie a časový harmonogram školení 

 

7.1 Školenie trénerov sa plánuje vždy podľa potrieb Zväzu na základe požiadaviek od 

kolektívnych členov minimálne 1 x za kalendárny rok. 

 

7.2 Minimálny počet účastníkov školenia je: 

- 8 osôb v prípade, že sa jedná o získanie kvalifikácie Tréner ju-jitsu 1. kvalifikačného stupňa  

- 6 osôb v prípade, že sa jedná o získanie kvalifikácie Tréner ju-jitsu 2. kvalifikačného stupňa  

- 4 osoby v prípade, že sa jedná o získanie kvalifikácie Tréner ju-jitsu 3. kvalifikačného stupňa  

 

7.3 Predsedníctvo alebo zvolený orgán Zväzu zverejní na webovej stránke Zväzu informácie 

o termíne školenia minimálne 1 mesiac pred začiatkom školenie. Informácia musí obsahovať: 

- presné termíny školení 
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- miesta školení 

- finančnú náročnosť školenia 

- mená lektorov pre jednotlivé vyučovacie okruhy 

 

7.4. Prihlášky na školenie zasielajú kolektívny členovia elektronicky, poštou alebo osobne na 

sekretariát Zväzu a musia obsahovať: 

- meno a priezvisko uchádzača 

- dátum narodenia, bydlisko 

- dosiahnuté vzdelanie  

- odporúčanie klubu 

- bezúhonnosť v prípade, ak sa jedná o trénera detí a mládeže do 18 rokov 

 

 

  Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

7.1 O prípadoch ktoré táto smernica nerieši, rozhoduje Predsedníctvo Zväzu alebo zvolený 

orgán Zväzu zabezpečujúci vzdelávanie trénerov ju-jitsu.  

 

7.2 Táto smernica bola schválená Predsedníctvom Zväzu dňa 25.8.2022. 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť 1.9.2022 

 

Vypracoval: 

Bc. Miroslav Ševčík – predseda SZŠJJ 

Mgr. Peter Svat – člen Predsedníctva SZŠJJ 

 

Dátum: 25.7.2022 

 

Bc. Miroslav Ševčík   predseda SZŠJJ  ...................................................... 

 

Mgr. Peter Svat   člen Predsedníctva  ...................................................... 

 

Ing. Jaromír Mitterpach  člen Predsedníctva  ...................................................... 

 


