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444
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
z 27. októbra 2008
o akreditaènej komisii pre oblas telesnej kultúry
a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v porte Slovenskej republiky

Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) pod¾a § 11 ods. 7 a § 12 ods. 6 zákona
è. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 300/2008 Z. z. (ïalej len zákon)
ustanovuje:
§1
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o zloení
a èinnosti akreditaènej komisie pre oblas telesnej kultúry (ïalej len akreditaèná komisia), o Jednotnom
vzdelávacom systéme odborníkov v porte Slovenskej
republiky (ïalej len jednotný vzdelávací systém), náleitosti potvrdenia o akreditácii, podrobnosti o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie pecializovaných èinností v oblasti telesnej
kultúry a o príprave na ich vykonávanie.
§2
(1) Akreditaènú komisiu tvorí predseda, tajomník
a ïalí 13 èlenovia, ktorí sú odborníkmi v oblasti telesnej kultúry.
(2) Za èlena akreditaènej komisie nemono vymenova osobu, ktorej pôsobením v akreditaènej komisii by
mohla by spochybnená jej nestrannos.
(3) Akreditaèná komisia posudzuje iadosti s priloenými dokladmi a na základe splnenia podmienok pod¾a
§ 11 ods. 3 zákona odporúèa ministerstvu vyda potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia.
(4) Akreditaèná komisia pripravuje návrhy na koncepènú èinnos a metodickú èinnos ministerstva v oblasti vzdelávania v telesnej kultúre.
(5) Zoznam akreditovaných vzdelávacích zariadení
s uvedením názvu pecializovanej èinnosti alebo vzdelávacej aktivity, pre ktoré bolo potvrdenie o akreditácii
vydané, odobratie potvrdenia o akreditácii a zoznam
uznaných portov sa zverejòuje a aktualizuje v publikaènom prostriedku ministerstva a na internetovej
stránke ministerstva.1)
1

§3
(1) Jednotný vzdelávací systém tvorí pästupòová
kvalifikaèná stupnica vzdelávania trénerov, trojstupòová kvalifikaèná stupnica vzdelávania rozhodcov,
kvalifikaèná stupnica rôznych stupòov vzdelávania
iných odborníkov a vzdelávanie iných odborníkov bez
èlenenia na jednotlivé stupne.
(2) Jednotný vzdelávací systém usporadúva jednotlivé èlánky vzdelávacej sústavy v pecializovaných èinnostiach v oblasti telesnej kultúry tak, aby umoòovali
postup z niích kvalifikaèných stupòov vzdelávania
na vyie kvalifikaèné stupne vzdelávania a prechod
z jedného smeru vzdelávania na iný smer vzdelávania.
(3) Jednotný vzdelávací systém urèuje pre jednotlivé
kategórie odborníkov a pre jednotlivé kvalifikaèné
stupne prijatie na túdium, profil absolventa, uèebný
plán a uèebné osnovy vzdelávacieho programu, spôsob
závereènej skúky, spôsob získania dokladu o ukonèení vzdelávania a uznávanie odbornej spôsobilosti.
(4) Poiadavky pre kadú kategóriu odborníkov a pre
jednotlivé kvalifikaèné stupne jednotného vzdelávacieho systému schva¾uje a aktualizuje ministerstvo.
(5) Obsah a rozsah teoretickej èasti prípravy, ako aj
spôsob a rozsah závereèných skúok na vykonávanie
pecializovaných èinností v oblasti telesnej kultúry je
súèasou vzdelávacieho programu, ktorý predkladá
vzdelávacie zariadenie akreditaènej komisii.
(6) Jednotlivé kategórie odborníkov jednotného vzdelávacieho systému sú uvedené v prílohe.
§4
Potvrdenie o akreditácii obsahuje tieto náleitosti:
a) názov a právnu formu vzdelávacieho zariadenia,
identifikaèné èíslo, adresu sídla a charakteristiku
èinnosti vzdelávacieho zariadenia, ak ide o právnickú osobu, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, charakteristiku èinnosti vzdelávacieho zariadenia, ak ide o fyzickú osobu,
b) oznaèenie odbornej spôsobilosti alebo vzdelávacej
aktivity, na ktorú sa vydáva potvrdenie o akreditácii,
c) dátum skonèenia platnosti potvrdenia o akreditácii,
d) miesto a dátum vydania potvrdenia o akreditácii,

) § 3 ods. 2 písm. d) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona 678/2006 Z. z.
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e) odtlaèok úradnej peèiatky so tátnym znakom vyhotovený v èervenej farbe,2)
f) podpis zástupcu ministerstva.

b)

§5
(1) Vzdelávanie a prípravu trénerov, rozhodcov
a iných odborníkov v oblasti telesnej kultúry vykonávajú vzdelávacie zariadenia, ktoré majú na túto èinnos
vydané potvrdenie o akreditácii ministerstvom alebo
vysoké koly.
(2) Vo vzdelávacom zariadení alebo na vysokej kole
sa pripravujú na výkon pecializovaných èinností v oblasti telesnej kultúry odborníci v kategóriách tréner,
rozhodca a iný odborník.
(3) Kategóriu tréner tvoria
1. tréner I. kvalifikaèného stupòa,
2. tréner II. kvalifikaèného stupòa,
3. tréner III. kvalifikaèného stupòa,
4. tréner IV. kvalifikaèného stupòa,
5. tréner V. kvalifikaèného stupòa.
(4) Kategóriu rozhodca tvoria
1. rozhodca I. kvalifikaèného stupòa,
2. rozhodca II. kvalifikaèného stupòa,
3. rozhodca III. kvalifikaèného stupòa.

c)

d)

(5) Okrem odborníkov uvedených v odsekoch 3 a 4
mono vo vzdelávacom zariadení pripravova aj iných
odborníkov v oblasti telesnej kultúry, a to najmä portových masérov, uèite¾ov lyovania, cvièite¾ov, intruktorov a portových manaérov.
(6) Príprava na výkon pecializovaných èinností v oblasti telesnej kultúry sa zabezpeèuje
a) v telovýchovných a portových vzdelávacích zariadeniach,
b) v pecializovaných kurzoch.
(7) Vzdelávacie zariadenie vydáva úèastníkom prípravy na výkon pecializovaných èinností doklad o získanej odbornej spôsobilosti.
(8) Národný portový zväz povo¾uje vykonávanie pecializovaných èinností portovým odborníkom vydaním a aktualizovaním licencie pod¾a osobitného predpisu.3)
(9) Na výkon pecializovaných èinností v oblasti telesnej kultúry sa uznáva odborná spôsobilos
a) v kategórii tréner I. kvalifikaèného stupòa
1. absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení,
2. aktívnym portovcom po dosiahnutí výkonnostnej úrovne urèenej národným portovým zväzom
a po absolvovaní závereèných skúok akreditovaného programu,
3. absolventom portových tried stredných kôl,

e)

f)
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ktorí absolvujú vyuèovací predmet portová príprava v rámci vyuèovacieho procesu,
v kategórii tréner II. kvalifikaèného stupòa
1. absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení,
2. aktívnym portovcom po dosiahnutí výkonnostnej úrovne urèenej národným portovým zväzom
a po absolvovaní závereèných skúok akreditovaného programu,
3. absolventom stredných portových kôl, ktorí
ukonèia túdium maturitou z predmetu portová
príprava,
4. absolventom prísluných fakúlt vysokých kôl
s telovýchovným a portovým programom túdia,
ktorí vykonali skúku z prísluného portu,
v kategórii tréner III. kvalifikaèného stupòa
1. absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení,
2. absolventom akreditovaného bakalárskeho túdia alebo magisterského túdia na príslunej vysokej kole, ktorí absolvovali povinne volite¾ný
predmet z príslunej portovej pecializácie v rozsahu potrebnom na získanie kategórie trénera
III. kvalifikaèného stupòa,
v kategórii tréner IV. kvalifikaèného stupòa
1. absolventom akreditovaného bakalárskeho túdia v tudijnom odbore port, v tudijnom programe trénerstvo alebo v medziodborových tudijných programoch trénerstvo s inou predmetovou
pecializáciou,
2. trénerom, ktorí získali najvyiu trénerskú kvalifikáciu do 1. apríla 2002 a ktorí absolvujú dokolenie prísluného národného portového zväzu,
v kategórii tréner V. kvalifikaèného stupòa
1. absolventom akreditovaného magisterského túdia v odbore port, v tudijnom programe trénerstvo alebo v medziodborových tudijných programoch
trénerstvo
s
inou
predmetovou
pecializáciou,
v kategórii rozhodca a iný odborník
1. absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení,
2. absolventom akreditovaného bakalárskeho túdia alebo magisterského túdia na príslunej vysokej kole sa uznáva aj odborná spôsobilos
v kategórii iný odborník za predpokladu, e v rámci túdia absolvovali rozsah a obsah výuèby potrebný na uznanie konkrétnej odbornej spôsobilosti.
§6

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2008.

Ján Mikolaj v. r.
2

) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 63/1993 Z. z. o tátnych symboloch Slovenskej republiky a ich pouívaní v znení neskorích predpisov.
3
) § 8 ods. 2 písm. f) zákona è. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore portu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Príloha
k vyhláke è. 444/2008 Z. z.

KATEGÓRIE ODBORNÍKOV V PORTE V JEDNOTNOM VZDELÁVACOM SYSTÉME
ODBORNÍKOV V PORTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1. Tréner I. kvalifikaèného stupòa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava najniiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v porte v rámci krajín Európskej únie. Absolvent
I. stupòa je pecializovaný odborník v konkrétnom porte, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické
skúsenosti a zruènosti, ktoré mu umoòujú vies portovú prípravu na úrovni rekreaèného portu so záujemcami
vetkých vekových kategórií. Rozsah vzdelávania je najmenej 50 hodín a najviac 100 hodín.
2. Tréner II. kvalifikaèného stupòa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava tvrtú najvyiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v porte v rámci krajín Európskej únie. Absolvent II. stupòa je pecializovaný odborník v konkrétnom porte, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky,
praktické skúsenosti a zruènosti, ktoré mu umoòujú vies portovú prípravu na úrovni výkonnostného portu
mládee a rekreaèného portu vo vetkých vekových kategóriách. Rozsah vzdelávania je najmenej 100 hodín a najviac 150 hodín.
3. Tréner III. kvalifikaèného stupòa má úplné stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie. Získava tretiu najvyiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v porte v rámci krajín Európskej únie. Absolvent
III. stupòa je pecializovaný odborník v konkrétnom porte, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zruènosti, ktoré mu umoòujú vies portovú prípravu na úrovni vrcholového portu mládee
a výkonnostného portu dospelých. Rozsah vzdelávania je najmenej 150 hodín.
4. Tréner IV. kvalifikaèného stupòa je graduovaný na I. stupni vysokokolského vzdelávania. Získava druhú najvyiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v porte v krajinách Európskej únie. Absolvent
IV. kvalifikaèného stupòa je pecializovaný odborník v konkrétnom porte, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zruènosti, ktoré mu umoòujú vies portovú prípravu vo vrcholovom
porte. Je schopný vies a kontrolova skupinu trénerov, riadi a modelova tréningový proces na základe najnovích metód portového tréningu. Ovláda základy portovej kinantropológie, portovej edukológie a portovej humanistiky. Dokonale pozná truktúru portového výkonu, ovláda metodiku a didaktiku svojho portu. Pozná
princípy tvorby tréningových plánov, diagnostikovania talentovaného portovca, výkonnosti v porte a zmien trénovanosti. Dokáe aplikova systém tréningového zaaenia na základe objektivizovaných vstupných a priebených informácií. Ovláda metódy zaaovania v porte, truktúru podnetov, metódy adaptácie, regenerácie a dlhodobého plánovania, pozná periodizáciu a zloky portového tréningu. Dokáe úèinne vies portovcov v priebehu
súae a ovplyvni ich aktuálny prejav. Ovláda teóriu a prax portovej masáe, regenerácie, kineziológie a ïalích
aplikovaných odborov vied o porte. Vo vlastnej portovej pecializácii pozná najnovie tréningové metódy vedúce
k inovácii a optimalizácii zaaenia. Je pripravený najmä na praktické a metodické rozliovanie portovej prípravy
mládee a ien. Orientuje sa v problematike výivy, dopingu a dovolených podporných prostriedkov. Orientuje sa
v základných právnych a obèianskych problémoch svojho portu. Môe pôsobi ako lektor na I. a III. kvalifikaènom stupni vzdelávania trénerov. Rozsah vzdelávania je minimálne es semestrov bakalárskeho túdia v akreditovanom tudijnom odbore port, v akreditovanom tudijnom programe trénerstvo alebo v medziodborových tudijných programoch trénerstvo s inou predmetovou pecializáciou.
5. Tréner V. kvalifikaèného stupòa je graduovaný na II. stupni vysokokolského vzdelávania. Získava najvyiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v porte v krajinách Európskej únie. Absolvent V. stupòa je
pecializovaný odborník v konkrétnom porte, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti
a trénerské zruènosti, ktoré mu umoòujú riadi portovú prípravu vo vrcholovom porte. Tvorí nové koncepcie pri
modelovaní, riadení a diagnostikovaní portovej èinnosti. Ovláda najnovie teoretické východiská portového tréningu, portovej kinantropológie, portovej edukológie a portovej humanistiky súvisiace s prípravou portovcov
na najvyej úrovni. Pozná faktorovú truktúru portového výkonu, ovláda teóriu a prax rozvoja veobecných
a peciálnych faktorov portového výkonu. Vie interpretova a vyui diagnostické metódy na urèenie úrovne výkonnosti, trénovanosti, miery únavy, zaaenia a miery adaptácie. Ovláda metódy a prostriedky modelovania
portovej prípravy a predikcie portového výkonu. Vie v praxi uplatni teoretické východiská výberu portovo talentovanej mládee. Vo vlastnej portovej pecializácii pozná najnovie metódy, formy a prostriedky tréningu
smerujúce k intenzifikácii, individualizácii a k invencii tréningového procesu. Ovláda osobitosti prípravy ien
a mládee. Orientuje sa v problematike výivy vrcholových portovcov, dopingu, suplementácie výivových èlán-
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kov a dovolených prostriedkov podporujúcich výkon. Je pripravený na marketingové a manaérske èinnosti vo
svojom porte. Je pripravený pôsobi ako lektor, ale aj ako metodický a riadiaci pracovník pri ïalom vzdelávaní
odborníkov vo svojej pecializácii. Rozsah vzdelávania je minimálne tyri semestre magisterského túdia v akreditovanom tudijnom odbore port, v akreditovanom tudijnom programe trénerstvo alebo v medziodborových tudijných programoch trénerstvo s inou predmetovou pecializáciou.
6. Rozhodca I. kvalifikaèného stupòa má základné vzdelanie. Získava najniiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme
vzdelávania odborníkov v porte v Slovenskej republike. Absolvent I. stupòa je pecializovaný odborník v konkrétnom porte, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zruènosti, ktoré mu umoòujú
vies rozhodovanie domácich súaí na úrovni rekreaèného portu a vykonáva úlohy pomocného rozhodcu na
vetkých úrovniach domácich súaí, pokia¾ národný portový zväz neustanoví inak. Rozsah vzdelávania je najmenej 15 hodín a najviac 30 hodín.
7. Rozhodca II. kvalifikaèného stupòa má základné vzdelanie. Získava druhú najvyiu rozhodcovskú kvalifikáciu
v systéme vzdelávania odborníkov v porte v Slovenskej republike. Absolvent II. stupòa je pecializovaný odborník
v konkrétnom porte, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zruènosti, ktoré mu
umoòujú vies rozhodovanie domácich súaí niích kategórií a vykonáva úlohy pomocného rozhodcu na úrovni majstrovských a najvyích súaí, pokia¾ národný portový zväz neustanoví inak. Rozsah vzdelávania je najmenej 30 hodín a najviac 40 hodín.
8. Rozhodca III. kvalifikaèného stupòa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava
najvyiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v porte v Slovenskej republike. Absolvent
III. stupòa je pecializovaný odborník v konkrétnom porte, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zruènosti, ktoré mu umoòujú vykonáva a vies rozhodovanie súaí na úrovni majstrovských
a najvyích domácich súaí, pokia¾ národný portový zväz neustanoví inak. Rozsah vzdelávania je najmenej 40
hodín.
9. portový manaér IV. kvalifikaèného stupòa je graduovaný na I. stupni vysokokolského vzdelávania. Absolvent
1. stupòa tudijného programu portový manament ovláda portový proces, pozná biologickú, psychologickú,
sociálnu podstatu èloveka, má manaérske schopnosti a zruènosti, ktoré vyaduje práca v niom manamente.
Má poznatky, ktoré mu umoòujú uplatni sa na pozíciách v portovom manamente, ako aj v ïalom túdiu na
2. stupni vysokokolského túdia v Slovenskej republike i v krajinách Európskej únie. Má schopnos uplatòova
poznatky zo základných oblastí manamentu a portu. Absolvent tudijného programu portový manament je
schopný aplikova získané poznatky v praxi vïaka prepojeniu teoretickej výuèby s prezentáciami odborníkov
z praxe. Absolvent je schopný efektívne zastáva prácu v tíme a spracúva odbornú problematiku. Má základné
znalosti z manamentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, úètovníctva, tatistiky, informatiky, ktoré dokáe
aplikova v domácom aj v medzinárodnom prostredí. Rozsah vzdelávania je minimálne es semestrov bakalárskeho túdia v tudijnom odbore port v tudijnom programe portový manament.
10. portový manaér V. kvalifikaèného stupòa je graduovaný na II. stupni vysokokolského vzdelávania. Absolvent
2. stupòa tudijného programu portový manament má manaérske schopnosti a zruènosti, ktoré vyaduje práca v strednom a vyom manamente v portových kluboch a organizáciách. Dokáe riei zloité problémy manamentu organizácií v porte. Má poznatky nevyhnutné na efektívne uplatnenie sa na trhu práce na pozíciách
v manamente, ako aj v ïalom túdiu na 3. stupni vysokokolského túdia v Slovenskej republike i v krajinách
Európskej únie. Má schopnos synteticky uplatni znalosti zo vetkých oblastí manamentu. Dokáe riei komplexné problémy v systéme riadenia organizácie zameranej na port. Absolvent programu portový manament je
schopný aplikova získané poznatky v praxi vïaka prepojeniu teoretickej výuèby s prezentáciami odborníkov
z praxe. Absolvent je schopný efektívne zastáva prácu v tíme a spracúva odbornú problematiku. Je schopný postihnú problémy súèasnosti, reflektova potreby budúcnosti, flexibilne reagova a uplatòova poznatky získané
túdiom. Má komplexné znalosti zo vetkých oblastí manamentu, ktoré dokáe aplikova v domácom aj medzinárodnom prostredí. Interpersonálne kompetencie získané túdiom vybraných predmetov pozitívne podmieòujú
jeho úspenos pri práci v multikultúrnych tímoch. Rozsah vzdelávania je minimálne tyri semestre magisterského túdia v tudijnom odbore port v tudijnom programe portový manament.
11. Cvièite¾, intruktor, uèite¾ lyovania a snoubordingu I. stupòa má základné vzdelanie. Získava najniiu cvièite¾skú, intruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v porte v rámci krajín Európskej únie. Absolvent I. stupòa je pecializovaný odborník v konkrétnom porte, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky,
praktické skúsenosti a zruènosti, ktoré mu umoòujú vies portovú prípravu na úrovni rekreaèného portu vetkých vekových kategórií. Rozsah vzdelávania je najmenej 50 hodín a najviac 100 hodín.
12. Cvièite¾, intruktor, uèite¾ lyovania a snoubordingu II. stupòa má základné vzdelanie. Získava tvrtú najvyiu
cvièite¾skú, intruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v porte v rámci krajín Európskej únie.
Absolvent II. stupòa je pecializovaný odborník v konkrétnom porte, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznat-
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ky, praktické skúsenosti a zruènosti, ktoré mu umoòujú vies portovú prípravu na úrovni výkonnostného
portu mládee a rekreaèného portu dospelých. Rozsah vzdelávania je najmenej 100 hodín a najviac 150 hodín.
13. Cvièite¾, intruktor, uèite¾ lyovania a snoubordingu III. stupòa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné
odborné vzdelanie. Získava tretiu najvyiu cvièite¾skú, intruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v porte v rámci krajín Európskej únie. Absolvent III. stupòa je pecializovaný odborník v konkrétnom
porte, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zruènosti, ktoré mu umoòujú vies
portovú prípravu na úrovni vrcholového portu mládee a výkonnostného portu dospelých. Rozsah vzdelávania
je najmenej 150 hodín.
14. Intruktor IV. kvalifikaèného stupòa je graduovaný na I. stupni vysokokolského vzdelávania. Získava druhú najvyiu intruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v porte v rámci krajín Európskej únie. Absolvent IV. stupòa je pecializovaný odborník v porte, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zruènosti, ktoré mu umoòujú vies portovú prípravu na úrovni vrcholového portu mládee,
výkonnostného portu a rekreaèného portu dospelých. Rozsah vzdelávania je minimálne es semestrov bakalárskeho túdia v tudijnom odbore port v tudijnom programe s predmetovou pecializáciou.
15. Intruktor V. kvalifikaèného stupòa je graduovaný na II. stupni vysokokolského vzdelávania. Získava najvyiu
intruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v porte v rámci krajín Európskej únie. Absolvent
V. stupòa je pecializovaný odborník v porte, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti
a zruènosti, ktoré mu umoòujú vies portovú prípravu na úrovni vrcholového portu mládee, výkonnostného, rekreaèného portu dospelých a vrcholového portu. Rozsah vzdelávania je minimálne tyri semestre magisterského túdia v tudijnom odbore port v tudijnom programe s predmetovou pecializáciou.
16. portový masér má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent kurzu portový masér je schopný aplikova získané teoretické poznatky a praktické zruènosti z oblasti klasickej a portovej masáe
v telovýchovnej praxi. Absolvent kurzu môe pracova v oblasti portu  v portových oddieloch, kluboch a portových zväzoch, prípadne iných zariadeniach mimo oblasti zdravotníctva. Túto èinnos môe vykonáva absolvent
1. stupòa vysokokolského túdia v odbore fyzioterapia, absolvent strednej zdravotnej koly s úplným stredným
odborným vzdelaním v tudijných odboroch rehabilitaèný pracovník, fyzioterapeut a masér. Rozsah vzdelávania
je najmenej 50 hodín.
17. Delegát  pozorovate¾ rozhodcov pre amatérsky futbal má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné
vzdelanie. Absolvent vzdelávania v tejto odbornej spôsobilosti môe vykonáva svoju èinnos v amatérskych súaiach. Na základe poverenia portového zväzu dozerá na správny priebeh súaí, dbá na dodriavanie platných
portových pravidiel vydaných prísluným portovým zväzom. Ïalej sleduje rozhodovanie rozhodcov, správanie
hráèov, trénerov, funkcionárov a obecenstva. V prípade potreby zabezpeèuje poriadok na súai. Kontroluje ako
sa plnia normy a smernice riadiaceho orgánu. Rozsah vzdelávania je najmenej 6 hodín a najviac 15 hodín.
18. Delegát  pozorovate¾ rozhodcov pre profesionálny futbal má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné
vzdelanie. Absolvent vzdelávania v tejto odbornej spôsobilosti môe vykonáva svoju èinnos v profesionálnych súaiach. Na základe poverenia portového zväzu dozerá na správny priebeh súaí, dbá na dodriavanie platných
portových pravidiel vydaných prísluným portovým zväzom. Ïalej sleduje rozhodovanie rozhodcov, správanie
hráèov, trénerov, funkcionárov a obecenstva. V prípade potreby zabezpeèuje poriadok na súai. Kontroluje, ako
sa plnia normy a smernice riadiaceho orgánu. Rozsah vzdelávania je najmenej 15 hodín.
19. portový administrátor má základné vzdelanie. Absolvent kurzu portového administrátora získava kvalifikáciu
na vykonávanie doplnkových èinností v príslunom portovom odvetví, napr. èasomeraè, zapisovate¾, spracúvate¾
výsledkov atï. Rozsah vzdelávania je najmenej 10 hodín.
20. Organizátor portových podujatí má minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Absolvent kurzu organizátora portových podujatí získava kvalifikáciu na organizovanie portových podujatí v oblasti kolského, rekreaèného a výkonnostného portu. Rozsah vzdelávania je najmenej 50 hodín.

