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SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

ZÁSADY ZABEZPEČOVANIA ŠKOLENÍ A DOŠKOĽOVANÍ TRÉNEROV
FUTBALU. PODMIENKY PRE ZÍSKAVANIE A UZNÁVANIE
TRÉNERSKÝCH LICENCIÍ.
V súlade s Trénerskou Konvenciou UEFA a v zmysle súčasne platného zákona č. 288 /
1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455 / 1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov v znení
zákona zákona č. 300 / 2008 Z. z. a vyhlášky č. 444 / 2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre
oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe
Slovenskej Republiky ( ďalej len „JVS“ ) uvádzame zásady zabezpečovania školení,
doškoľovaní trénerov futbalu a podmienky pre získavanie a uznávanie trénerských
licencií.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Slovenský futbalový zväz ( ďalej len SFZ ) na základe svojho poslania podľa Stanov SFZ
zabezpečuje systém vzdelávania trénerov futbalu ako službu svojim členským klubom a
jednotlivcom, ktorým tak umožňuje získať odbornú spôsobilosť na vedenie tréningu a
ďalšie pôsobenie vo futbalových družstvách, v kluboch, aj v orgánoch SFZ. Medzi
predstaviteľmi UEFA a SFZ bola podpísaná Konvencia o vzdelávaní európskych trénerov v
septembri 2003. Na základe tohto dokumentu má SFZ právo udeľovať absolventom
trénerského vzdelávania licenciu s medzinárodnou platnosťou a účinnosťou ( čl. 2 ) a
určitý kvalifkačný stupeň podľa „JVS“ ( čl. 2 ), čo bolo potvrdené aj udelením akreditácie
zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky ( ďalej len
MŠVVaŠ SR ) z rokov 2009 – 2012, v zmysle príslušných ustanovení a zákonov, ktoré
uvádzame vyššie.
Článok 2
Stupne odbornej spôsobilosti
1.
Podmienkou na výkon trénerskej činnosti vo futbale je absolvovanie príslušného
školenia, prípadne inej formy vzdelávania ( vysokoškolské štúdium ) zavŕšením ktorého je
vydanie oprávnenia na vykonávanie trénerskej činnosti: trénerský diplom, trénerský
preukaz a trénerskú licenciu. Trénerský diplom a trénerský preukaz sú doklady o vzdelaní
trénera a majú neobmedzenú platnosť. Trénerská licencia oprávňuje trénera vykonávať
trénerskú činnosť a po určitom čase musí byť obnovená.
2.
Podľa stupňa vzdelania sa udeľujú nasledovné doklady ( trénerské diplomy,
preukazy a licencie ) o trénerskom vzdelaní:
Tréner futbalu I. kvalifikačného stupňa ( podľa smerníc „JVS“ MŠVVaŠ SR ) (IV.
trénerská trieda ostáva v platnosti), licencie „C“ - „Grassroots tréner – Grassroots
Coach“ ( podľa smerníc SFZ mimo Trénerskej konvencie UEFA, v súlade s Grassroots
chartou UEFA – futbal pre všetkých ).
Tréner futbalu II. kvalifikačného stupňa ( podľa smerníc „JVS“ MŠVVaŠ SR ) (III.
kvalifkačná trieda ostáva v platnosti), licencie UEFA „B“ ( podľa smerníc SFZ v súlade s
trénerskou konvenciou UEFA ).
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Tréner futbalu III. kvalifikačného stupňa ( po získaní akreditácie z MŠVVaŠ v zmysle
„JVS“ ) (II. kvalifkačná trieda ostáva v platnosti), licencie UEFA „A“ ( podľa smerníc SFZ
v súlade s Trénerskou konvenciou UEFA ).
Tréner futbalu IV. kvalifikačného stupňa ( podľa smerníc „JVS“ MŠVVaŠ SR, absolvent
akreditovaného vysokoškolského študijného programu trénerstvo – bakalárske štúdium, I.
stupeň vysokoškolského štúdia) (I. kvalifkačná trieda ostáva v platnosti). Zodpovedajúca
trénerská licencia v prílohe č. 1 „Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifkácií,
trénerských licencií“ ( ďalej len „príloha č. 1“ ).
Tréner futbalu V. kvalifikačného stupňa ( podľa smerníc „JVS“ MŠVVaŠ SR, absolvent
akreditovaného vysokoškolského študijného programu trénerstvo – magisterské štúdium,
II. stupeň vysokoškolského štúdia ) (I. kvalifkačná trieda ostáva v platnosti).
Zodpovedajúca trénerská licencia v prílohe č. 1.
Trénerská licencia UEFA „Pro“ (podľa smerníc SFZ v súlade s Trénerskou konvenciou
UEFA).
Špecializované trénerské diplomy, preukazy a licencie:
Tréner mládeže vo futbale, špecializovaná licencia „UEFA Elite Youth A“ (podľa
smerníc SFZ v súlade s Trénerskou konvenciou UEFA po získaní súhlasu z UEFA).
Tréner brankárov vo futbale, špecializovaná licencia „Tréner
goalkeeper coach“ ( mimo „JVS“ aj Trénerskej konvencie UEFA ).

brankárov

–

Kondičný tréner vo futbale, špecializovaná licencia „Kondičný tréner – fitness
coach“ ( mimo JVS aj Trénerskej konvencie UEFA ).
Tréner – líder futbalu pre všetkých, špecializovaná licencia „Grassroots Leader“ ( podľa
smerníc SFZ, mimo trénerskej konvencie UEFA, v súlade s Grassroots chartou UEFA ).
Pozn.:
Vo dvoch najvyšších stupňoch v rámci „JVS“ ( IV. a V. ) vydávajú doklad o odbornej
spôsobilosti vysoké školy, ktoré sú zapísané v zozname vysokých škôl zriadených
zákonom a pôsobiacich v Slovenskej Republike na základe štátneho súhlasu, ktorým boli
ministrom školstva SR priznané práva udeľovať jej absolventom príslušný akademický
titul. O prideľovaní jednotlivých trénerských licencií rozhoduje výhradne Slovenský
futbalový zväz podľa interných smerníc a v súlade s Trénerskou konvenciou UEFA
( v praxi to znamená, že napr. aj študent magisterského, prípadne bakalárskeho štúdia na
VŠ so zameraním „Trénerstvo – futbal“ môže už počas štúdia po splnení určitých
podmienok – príloha č. 1 – získať napr. licenciu „C“, prípadne licenciu UEFA „B“, a naopak
absolvent magisterského aj bakalárskeho štúdia nezíska licenciu UEFA „Pro“ a nemusí
automaticky získať ani licenciu UEFA „A“ ak nesplní požiadavku na prax a pod. ).
Slovenský futbalový zväz ďalej vydáva absolventom vzdelávacích programov ( v rámci
„JVS“ ) jednotlivých kvalifkačných stupňov ( I., II. a po získaní akreditácie z MŠVVaŠ SR aj
III. ) nielen doklad umožňujúci vykonávať trénerskú činnosť ( trénerskú licenciu ), ale aj
doklad o odbornej spôsobilosti ( trénerský diplom v rámci „JVS“ ). Trénerské licencie UEFA
„Pro“, UEFA „A“, UEFA „B“ sú medzinárodne uznávané v rámci UEFA. Špecializovaná
licencia medzinárodne uznávaná v rámci UEFA je „UEFA Elite Youth A licence“.
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Článok 3
Úroveň trénerskej kvalifkácie
Úroveň súčasných a predchádzajúcich trénerských kvalifkačných tried a licencií:
Predchádzajúce
trénerská trieda

licencia

Súčasné
trénerská trieda
IV. trénerská trieda

kvalifikačný stupeň

Nové
licencia

I. kvalifikačný stupeň

licencia „C“

kvalifikačný stupeň

licencia

I. kvalifikačný stupeň

licencia „C“
Grassroots
tréner
licencia UEFA „B“

III. trénerská trieda

licencia „C“

III. trénerská trieda

II. kvalifikačný stupeň

licencia UEFA „B“

II. kvalifikačný stupeň

II. trénerská trieda

licencia „B“

II. trénerská trieda

III. kvalifikačný stupeň

licencia UEFA „A“

III. kvalifikačný stupeň

I. trénerská trieda

licencia „A“

I. trénerská trieda

Diplomovaný tréner
I. trénerská trieda

licencia „A“

licencia UEFA „Pro

licencia UEFA „A“
licencia UEFA „Pro

IV. kvalifikačný stupeň

IV. kvalifikačný stupeň

V. kvalifikačný stupeň

V. kvalifikačný stupeň
Špecializovaná licencia
UEFA „Elite Youth A“
Špecializovaná licencia
„Tréner brankárov“
Špecializovaná licencia
„Kondičný tréner“
Špecializovaná licencia
„Grassroots líder“

Pozn.:
- UEFA „Elite Youth A“ licencia je najvyššia kvalifkácia pre trénerov mládeže,
- Tréner a Líder Grassroots znamená Tréner a Líder futbalu pre všetkých ( amatéri,
školský futbal, futbal zdravotne postihnutých, zdravotne oslabených, ženský futbal,
futsal, beach futbal ).
Tréneri, ktorí sú držiteľmi starších trénerských kvalifkácií a licencií majú možnosť v rámci
rekvalifkačného štúdia ( v rokoch 2012 – 2014 ) získať medzinárodne uznávané licencie v
rámci UEFA v súlade s Trénerskou konvenciou UEFA.
Možnosti rekvalifkačného štúdia: z trénerskej triedy a licencie:
– z III. trénerskej triedy / „C“ licencie na III. / UEFA „B“,
– z II. trénerskej triedy / „B“ licencie na II. / UEFA „A“,
– z I. trénerskej triedy / „A“ licencie na UEFA „Pro“.
Všetky trénerské licencie UEFA ( UEFA „B“, UEFA „A“, UEFA „Elite Youth A“, UEFA „Pro“ ) sú
medzinárodne uznávané v rámci členských krajín Trénerskej konvencie UEFA, resp. krajín
Európskej Únie.
Predchádzajúce slovenské trénerské licencie ( t. j. III. / „C“, II. / „B“, I. / „A“ alebo
„B“ ) budú platné do konca roku 2014 ( t. j. do 31. decembra 2014 – 11 rokov od
podpísania Trénerskej konvencie UEFA ). Od 1. januára 2014 budú na území SR
platiť len nové licencie ( t. j. „C“ - Tréner Grassroots, UEFA „B“, UEFA „A“, UEFA
„Pro“ a špecializované trénerské licencie UEFA „Elite Youth A“, „Tréner
brankárov“, „Kondičný tréner“ a „Grassroots líder“ ).
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Článok 4
Pôsobnosť trénerských tried a licencií – požadovaná kvalifkácia trénerov
Základné trénerské licencie:
Tréner futbalu I. kvalifikačného stupňa ( podľa smerníc „JVS“ MŠVVaŠ SR ), IV.
triedy / licencie „C“ ( podľa smerníc SFZ mimo trénerskej konvencie UEFA ),
zároveň špecializácia „Tréner Grassroots“ ( tzv. tréner „futbalu pre všetkých“ v
súlade s Grassroots chartou UEFA ) získava odbornú spôsobilosť na trénerské
pôsobenie v družstvách mládeže a dospelých riadených v rámci Oblastných futbalových
zväzov ( ďalej len OblFZ ), sčasti aj v rámci Regionálnych futbalových zväzov ( ďalej len
RFZ ), súťaží žien a žiačok, ktoré riadi aj SFZ a získava oprávnenie podieľať sa na
organizácii a zabezpečovaní podujatí a na vedení družstiev vo futbale pre všetkých
( školský futbal, amatérsky futbal, futbal pre zdravotne oslabených, zdravotne
postihnutých, ženský a dievčenský futbal,... ).
Pôsobenie trénera so získanou kvalifikačnou triedou a licenciou IV. / „C“ - „Tréner
Grassroots“ ( tréner I. kvalifikačného stupňa podľa „JVS“ ):
Hlavný tréner:
- maximálne 6. liga seniorov,
- maximálne 4. liga dorastu,
- maximálne 3. liga žiakov,
- všetky súťaže žien a žiačok ( riadené aj SFZ ),
- hlavný tréner prípraviek ( mimo klubov so štatútom Útvaru talentovanej mládeže, ďalej
len ÚTM ).
Asistent trénera:
- maximálne 5. liga seniorov,
- maximálne 3. liga dorastu,
- maximálne 2. liga žiakov,
- všetky súťaže žien a žiačok ( riadené aj SFZ ),
- asistent trénera v družstvách v družstvách prípraviek a mladších žiakov (aj v kluboch so
štatútom ÚTM mimo kategórie U 13 )
Tréner futbalu III. triedy / licencie „C“ ( predchádzajúce licencie ) získava odbornú
spôsobilosť na trénerské pôsobenie v družstvách mládeže a dospelých riadených v rámci
RFZ, súťaží žien a žiačok, ktoré riadi aj SFZ a čiastočne aj v mládežníckych súťažiach
riadených SFZ.
Pôsobenie trénera so získanou kvalifikačnou triedou a licenciou III. / „C“:
Hlavný tréner:
- maximálne 5. liga seniorov,
- maximálne 3. liga dorastu ( mimo klubov so štatútom ÚTM ),
- maximálne 2. liga žiakov ( mimo klubov so štatútom ÚTM ),
- všetky súťaže žien a žiačok ( riadené aj SFZ ),
- hlavný tréner prípraviek ( mimo klubov so štatútom ÚTM ).
Asistent trénera:
- maximálne 4. liga seniorov,
- maximálne 3. liga staršieho dorastu a 1. liga mladšieho dorastu ( mimo klubov so
štatútom ÚTM ),
- maximálne 1. liga žiakov ( mimo kategórie U 15 v kluboch so štatútom ÚTM ),
- všetky súťaže žien a žiačok ( riadených aj SFZ ),
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- asistent trénera v družstvách prípraviek a mladších žiakov a v kategórii U 14 ( aj v
kluboch so štatútom ÚTM ).
Tréner futbalu II. kvalifikačného stupňa ( podľa smerníc „JVS“ MŠVVaŠ SR ), III.
triedy / licencie UEFA „B“ ( podľa smerníc SFZ v súlade s Trénerskou konvenciou
UEFA ) získava odbornú spôsobilosť na trénerské pôsobenie v družstvách mládeže a
dospelých riadených v rámci RFZ, súťaží žien a žiačok, ktoré riadi aj SFZ a čiastočne aj v
mládežníckych súťažiach riadených SFZ.
Pôsobenie trénera so získanou kvalifikačnou triedou a licenciou III. / UEFA „B“
( tréner II. kvalifikačného stupňa podľa „JVS“ ):
Hlavný tréner:
- maximálne 4. liga seniorov ( Majstrovstvá regiónu ),
- maximálne 3. liga staršieho dorastu a II. liga mladšieho dorastu ( mimo klubov so
štatútom ÚTM ),
- maximálne 2. liga žiakov ( mimo klubov so štatútom ÚTM ),
- všetky súťaže žien a žiačok ( riadené aj SFZ ),
- hlavný tréner prípraviek ( aj v kluboch so štatútom ÚTM mimo kategórie U 11 ),
- hlavný tréner v kluboch so štatútom ÚTM v kategóriách U 12 a U 14.
Asistent trénera:
- maximálne 4. liga seniorov,
- maximálne 2. liga staršieho a 1. liga mladšieho dorastu ( mimo kategórie U 17 v kluboch
so štatútom ÚTM ),
- maximálne 1. liga žiakov,
- všetky súťaže žien a žiačok ( riadené aj SFZ ),
- asistent trénera v družstvách prípraviek a mladších žiakov ( aj v kluboch so štatútom
ÚTM ).
Tréner futbalu II. triedy / licencie „B“ ( predchádzajúce licencie ) získava odbornú
spôsobilosť na trénerské pôsobenie v družstvách mládeže a dospelých riadených v rámci
RFZ, súťaží žien a žiačok, ktoré riadi aj SFZ a čiastočne aj v mládežníckych súťažiach
riadených SFZ.
Pôsobenie trénera so získanou kvalifikačnou triedou a licenciou II. / „B“:
Hlavný tréner:
- maximálne 4. liga seniorov ( Majstrovstvá regiónu ),
- maximálne 2. liga staršieho a 1. liga mladšieho dorastu ( mimo klubov so štatútom ÚTM
s výnimkou kategórie U 16 ),
- maximálne 1. liga žiakov ( aj v kluboch so štatútom ÚTM ),
- všetky súťaže žien a žiačok ( riadené aj SFZ ),
- hlavný tréner prípraviek ( aj v kluboch so štatútom ÚTM ).
Asistent trénera:
- maximálne 3. liga seniorov,
- maximálne 2. liga staršieho a 1. liga mladšieho dorastu ( aj v kluboch so štatútom
ÚTM ),
- maximálne 1. liga žiakov ( aj v kluboch so štatútom ÚTM ),
- všetky súťaže žien a žiačok ( riadené aj SFZ ),
- asistent trénera v družstvách prípraviek a mladších žiakov ( aj v kluboch so štatútom
ÚTM ).
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Tréner futbalu III. kvalifikačného stupňa ( podľa smerníc „JVS“ po získaní
akreditácie z MŠVVaŠ SR ), II. triedy / licencie UEFA „A“ ( podľa smerníc SFZ v
súlade s Trénerskou konvenciou UEFA ) získava odbornú spôsobilosť na trénerské
pôsobenie v družstvách všetkých súťaží mládeže a dospelých riadených SFZ a ÚLK ( s
výnimkou 1. ligy – najvyššej seniorskej súťaže (kde len v pozícii druhého asistenta,) a
môže čiastočne pôsobiť pri reprezentačných družstvách mládeže SR.
Pozn.:
Platí po ukončenie minimálne dvoch školení licencie UEFA „Elite Youth A“. Po organizovaní
trénerských vzdelávacích programov na úrovni licencie UEFA „Elite Youth A“ bude
pôsobenie s UEFA „A“ licenciou obmedzené. Na trénerské pôsobenie v realizačných
tímoch mládežníckych reprezentačných družstiev SR U 15 – U 20 ( hlavný tréner ), na
funkciu asistentov pri reprezentačných družstvách SR U 15 – U 21 a na vykonávanie
funkcie hlavného trénera v kategórii staršieho dorastu v kluboch so štatútom ÚTM a na
vykonávanie funkcie koordinátora v kluboch so štatútom ÚTM bude potrebná minimálne
trénerská licencia UEFA „Elite Youth A“.
Pôsobenie trénera so získanou kvalifikačnou triedou a licenciou II. / UEFA „A“
( tretí kvalifikačný stupeň podľa „JVS“ po získaní akreditácie z MŠVVaŠ SR ):
(Prechodné ustanovenie: Do konca súťažného ročníka 2014/2015 môže tréner s platnou
UEFA „A“ licenciou pôsobiť ako hlavný tréner aj v 2. lige seniorov.)
Hlavný tréner:
- maximálne 3. liga seniorov,
- maximálne 1. liga staršieho a mladšieho dorastu ( platí po zavedenie do praxe licencie
UEFA „Elite Youth A“ ),
- maximálne 1. liga žiakov,
- všetky súťaže žien a žiačok
- hlavný tréner prípraviek
- hlavný tréner mládežníckych reprezentačných družstiev SR U 15, U 16, U 18 ( platí po
zavedenie do praxe licencie UEFA „Elite Youth A“ ).
Asistent trénera:
- maximálne 2. liga seniorov,
- maximálne 1. liga staršieho a mladšieho dorastu,
- maximálne 1. liga žiakov,
- všetky súťaže žien a žiačok,
- asistent trénera v družstvách prípraviek a mladších žiakov,
- asistent trénera vo všetkých mládežníckych reprezentačných družstvách SR U 15 – U 21
( platí po zavedenie do praxe licencie UEFA „Elite Youth A“ ).
Druhý asistent trénera:
- maximálne 1. liga seniorov.
Tréner futbalu I. triedy / licencie „A“ ( predchádzajúce licencie ) získava odbornú
spôsobilosť na trénerské pôsobenie v družstvách všetkých súťaží mládeže a dospelých
riadených SFZ a ÚLK a môže čiastočne pôsobiť pri reprezentačných družstvách mládeže
SR.
Pôsobenie trénera so získanou kvalifikačnou triedou a licenciou I. / „A“:
Hlavný tréner:
- maximálne 2. liga seniorov,
- maximálne 1. liga staršieho a mladšieho dorastu,
- maximálne 1. liga žiakov,
- všetky súťaže žien a žiakov,
- hlavný tréner v družstvách prípraviek a mladších žiakov,
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- hlavný tréner mládežníckych reprezentačných družstiev SR U 15, U 16, U 18 ( platí po
zavedenie do praxe licencie UEFA „Elite Youth A“ ).
Asistent trénera:
- maximálne 2. liga seniorov,
- maximálne 1. liga staršieho a mladšieho dorastu,
- maximálne 1. liga žiakov,
- všetky súťaže žien a žiačok,
- asistent trénera v družstvách prípraviek a mladších žiakov,
- asistent trénera mládežníckych reprezentačných družstiev SR U 15 – SR U 20 ( platí po
zavedenie do praxe licencie UEFA „Elite Youth A“ ).
Tréner futbalu I. triedy / licencie UEFA „Pro“ ( podľa smerníc SFZ v súlade s
Trénerskou konvenciou UEFA ) získava odbornú spôsobilosť na trénerské pôsobenie v
družstvách všetkých súťaží mládeže a dospelých riadených SFZ a ÚLK a môže pôsobiť aj
vo všetkých reprezentačných družstvách SR
(Prechodné ustanovenie: Študent kurzu UEFA „Pro“ licencie do konca súťažného ročníka
2014/2015 môže pôsobiť pri družstvách, kde je podmienka táto licencia vo funkcii
asistenta trénera.)
Pôsobenie trénera so získanou kvalifikačnou triedou a licenciou I. / UEFA „Pro“:
- maximálne 1. liga seniorov – najvyššia seniorská súťaž,
- maximálne 1. liga staršieho a mladšieho dorastu,
- maximálne 1. liga žiakov,
- všetky súťaže žien a žiačok,
- hlavný tréner v družstvách prípraviek a mladších žiakov,
- hlavný tréner reprezentačných družstiev SR U 15 – SR „A“.
Asistent trénera:
- maximálne 1. liga seniorov – najvyššia seniorská súťaž,
- maximálne 1. liga staršieho a mladšieho dorastu,
- maximálne 1. liga žiakov,
- všetky súťaže žien a žiačok,
- asistent trénera v družstvách prípraviek a mladších žiakov,
- asistent trénera reprezentačných družstiev SR U 15 – SR „A“.
Pozn.:
Absolventi vysokoškolských vzdelávacích programov zameraných na trénerstvo futbalu
vo dvoch najvyšších stupňoch v rámci „JVS“ ( IV. a V. ), kde vydávajú doklad o odbornej
spôsobilosti vysoké školy, ktoré sú zapísané v zozname vysokých škôl zriadených
zákonom a pôsobiacich v Slovenskej Republike na základe štátneho súhlasu, ktorým boli
ministrom školstva SR priznané práva udeľovať jej absolventom príslušný akademický
titul sa riadia špeciálnou prílohou ( príloha č. 1 ).
O prideľovaní jednotlivých trénerských licencií rozhoduje výhradne Slovenský
futbalový zväz podľa interných smerníc a v súlade s Trénerskou konvenciou UEFA.
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Špecializované trénerské licencie:
Absolvent špecializovaného školenia „Tréner brankárov“ licencie UEFA „A“ získava
odbornú spôsobilosť na vykonávanie trénerskej činnosti v oblasti tréningu brankárov. Bez
získania jednej zo základných trénerských licencií ( viď článok č. 4 – Základné trénerské
licencie ) absolventa špecializovaného školenia neoprávňuje viesť družstvo ako hlavný
tréner. Školenie je určené pre trénerov, ktorí úspešne absolvovali vzdelávacie programy
na úrovni trénerských licencií UEFA „B“, UEFA „A“ a majú preukázateľnú trénerskú prax
( tréner brankárov ), prípadne hráčsku prax ( hráčska funkcia – brankár ). Absolvent
špecializovaného školenia „Tréner brankárov“ zároveň získava licenciu UEFA „A“ ( V
prípade, že ide o študenta, ktorý bol pred školením držiteľom licencie UEFA „B“, musí
absolvovať školenie v plnom rozsahu totožnom so školením základnej licencie UEFA „A“ +
rozšíreným modulom zameraným na špecializovaný tréning brankárov. V prípade, že ide
o študenta, ktorý bol pred školením držiteľom licencie UEFA „A“, musí absolvovať len
rozšírený modul zameraný na špecializovaný tréning brankárov ).
Pôsobenie trénera so získanou licenciou UEFA „A“ - „Tréner brankárov“:
- viď licencia UEFA „A“
- licencia „Tréner brankárov“ oprávňuje absolventa špecializovaného vzdelávacieho
programu ofciálne byť prítomný na striedačke družstva počas súťažných stretnutí 1. ligy
seniorov ( najvyššia seniorská súťaž ) vo funkcii 2. asistent – Tréner brankárov,
Absolvent špecializovaného školenia „Kondičný tréner“ získava odbornú spôsobilosť
na vykonávanie trénerskej činnosti v oblasti kondičného tréningu. Bez získania jednej zo
základných trénerských licencií ( viď článok č. 4 – Základné trénerské licencie )
absolventa špecializovaného školenia neoprávňuje viesť družstvo ako hlavný tréner.
Školenie je určené pre trénerov, ktorí úspešne absolvovali vzdelávacie programy na
úrovni trénerských licencií UEFA „B“, UEFA „A“ a majú preukázateľnú trénerskú prax
( kondičný tréner ).
Pôsobenie trénera so získanou licenciou „Kondičný tréner“:
- v prípade, ak má absolvent vzdelávacieho programu „Kondičný tréner“ aj trénerskú
licenciu UEFA „A“, licencia „Kondičný tréner“ ho oprávňuje ofciálne byť prítomný na
striedačke družstva počas súťažných stretnutí 1. ligy seniorov ( najvyššia seniorská
súťaž ) vo funkcii 2. asistent – Kondičný tréner,
- v prípade, ak má absolvent vzdelávacieho programu „Kondičný tréner“ aj trénerskú
licenciu UEFA „B“, licencia „Kondičný tréner“ ho oprávňuje ofciálne byť prítomný na
striedačke družstva počas súťažných stretnutí 2. ligy seniorov vo funkcii asistent trénera
– Kondičný tréner.
Absolvent špecializovaného školenia UEFA „Elite Youth A“ licencie získava odbornú
spôsobilosť na vykonávanie trénerskej činnosti v oblasti tréningu mládeže. Trénerská
licencie UEFA „Elite Youth A“ je nadstavba školenia UEFA „A“ licencie. Školenie je určené
pre trénerov, ktorí majú preukázateľnú trénerskú prax ( tréner mládeže v ÚTM ).
Pôsobenie trénera so získanou licenciou UEFA „Elite Youth A“:
- získanie licencie UEFA „Elite Youth A“ oprávňuje vykonávať funkciu asistenta trénera v
kluboch 1. ligy a funkciu hlavného trénera v kluboch 2. ligy seniorov,
- získanie licencie UEFA „Elite Youth A“ je podmienkou pre pôsobenie v mládežníckych
reprezentačných družstvách SR U 15 – U 20 vo funkcii hlavného trénera,
- získanie licencie UEFA „Elite Youth A“ je podmienkou pre pôsobenie v mládežníckych
reprezentačných družstvách SR U 15 – U 21 vo funkcii asistenta trénera,
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- získanie licencie UEFA „Elite Youth A“ je podmienkou pre pôsobenie v družstvách
staršieho dorastu ( U 19 ) v kluboch so štatútom ÚTM vo funkcii hlavného trénera,
- získanie licencie UEFA „Elite Youth A“ je podmienkou pre pôsobenie vo funkcii
Koordinátor mládeže v kluboch so štatútom ÚTM.
Absolvent špecializovaného školenia „Grassroots líder“ ( v súlade s Grassroots
Chartou UEFA ) získava odbornú spôsobilosť na organizovanie a zabezpečovanie
podujatí v rámci Grassroots projektu UEFA ( t. j. tzv. „Futbal pre všetkých“: amatérsky a
školský futbal, futbal zdravotne postihnutých a oslabených,... ).

Článok 5
Podmienky pre prijatie na školenia trénerov
Podmienky prijatia na školenia trénerov základných licencií:
Podmienky prijatia na školenie Trénerov I. kvalifikačného stupňa, trénerskej
licencie „C“ - Tréner Grassroots:
- minimálny vek 18 rokov,
- prihláška na školenie,
- zaplatenie členského poplatku za školenie.
Podmienky prijatia na školenie Trénerov II. kvalifikačného stupňa, licencie UEFA
„B“:
- minimálny vek 18 rokov,
- prihláška na školenie,
- zaplatenie členského poplatku za školenie,
- absolvovanie školenia trénerov I. kvalifkačného stupňa, kvalifkačnej triedy a trénerskej
licencie IV. / „C“ - Tréner Grassroots ( prípadne iným spôsobom získaná licencia IV. / „C“,
napr. absolvent SŠ s maturitnou skúškou z predmetu „Športová príprava“, a pod. ),
- minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube od
získania kvalifkačnej triedy a licencie IV. / „C“ - Tréner Grassroots,
- platná trénerská licencia.
Podmienky prijatia na školenie Trénerov III. kvalifikačného stupňa ( po získaní
akreditácie z MŠVVaŠ SR ), trénerská licencie UEFA „A“:
- minimálny vek 18 rokov,
- prihláška na školenie,
- úspešné prijímacie konanie ( teória + prax ),
- zaplatenie členského poplatku za školenie,
- absolvovanie školenia trénerov II. kvalifkačného stupňa, kvalifkačnej triedy a trénerskej
licencie III. / UEFA „B“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia UEFA „B“, napr.
poslucháč VŠ ( FTVŠ UK, FŠ PU, FHV UMB ) – špecializácia „Trénerstvo futbalu“, a pod.,
- minimálne 2 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube od
získania UEFA „B“ licencie,
- platná trénerská licencia.
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Podmienky prijatia na školenie Trénerov licencie UEFA „PRO“:
- minimálny vek 18 rokov,
- prihláška na školenie,
- úspešné prijímacie konanie,
- zaplatenie poplatku za štúdium,
- absolvovanie školenia trénerov UEFA „A“ licencie ( prípadne iným spôsobom získaná
licencia UEFA „A“, napr. poslucháč VŠ ( FTVŠ UK, FŠ PU, FHV UMB ) – špecializácia
„Trénerstvo futbalu“, a pod. ),
- minimálne 3 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube
( klub so štatútom ÚTM, prípadne klub bez štatútu ÚTM, ale s družstvom seniorov
pôsobiacich v Corgoň lige, alebo v I. lige ) od získania UEFA „A“ licencie, kontakt
s vrcholovým – profesionálnym futbalom ( aj ako tréner, aj ako hráč ),
- platná trénerská licencia.
Podmienky prijatia na školenia trénerov špecializovaných licencií:
Podmienky prijatia na školenie Trénerov UEFA „Elite Youth A“:
– minimálny vek 18 rokov,
– prihláška na školenie,
– úspešné prijímacie konanie ( teória + prax ),zaplatenie členského poplatku za
školenie,
– absolvovanie školenia trénerov UEFA „B“
licencie, alebo UEFA „A“ licencie
( prípadne iným spôsobom získaná licencie UEFA „A“ alebo UEFA „B“, napr.
poslucháč VŠ ( FTVŠ UK, FŠ PU, FHV UMB ) – špecializácia „Trénerstvo
futbalu“, pod. ),
– minimálne 2 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klub
od získania kvalifkačnej triedy a licencie III. / UEFA „B“ ( v vo vrcholovom
mládežníckom futbale – v kluboch so štatútom ÚTM ),
– platná trénerská licencia.
Pozn.:
Pre absolventov školenia UEFA „A“ licencie bude možné absolvovať skrátený modul
(poslucháčom budú uznané témy zo školenia UEFA „A“ rozšírené o témy zacielené na
mládežnícky futbal, podmienkou prijatia bude aj preukázateľná trénerská prax vo
vrcholovom mládežníckom futbale – v kluboch so štatútom ÚTM).
Podmienky prijatia na školenie špecializácia UEFA „A“ - „Tréner brankárov“:
– minimálny vek 18 rokov,
– prihláška na školenie,
– zaplatenie členského poplatku za školenie,
– absolvovanie školenia trénerov UEFA „A“ alebo UEFA „B“ licencie ( prípadne iným
spôsobom získaná licencia UEFA „B“ alebo UEFA „A“, napr. poslucháč VŠ ( FTVŠ UK,
FŠ PU, FHV UMB ) – špecializácia „Trénerstvo futbalu“, a pod. ),
– minimálne 2 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom
klube od získania UEFA „B“ licencie – ako tréner brankárov, prípadne hráčska
brankárska prax,
– platná trénerská licencia.
Pozn.:
Pre absolventov školenia UEFA „A“ licencie bude možné absolvovať skrátený modul
( poslucháčom budú uznané témy zo školenia UEFA „A“ rozšírené o témy zacielené na
špecializovaný brankársky tréning ).
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Podmienky prijatia na školenie Trénerov špecializácia „Kondičný tréner“:
– minimálny vek 18 rokov,
– prihláška na školenie,
– zaplatenie členského poplatku za školenie,
– absolvovanie školenia trénerov UEFA „B“ licencie, prípadne UEFA „A“ licencie
( prípadne iným spôsobom získaná UEFA „B“ alebo UEFA „A“ licencia, napr.
poslucháč VŠ ( FTVŠ UK, FŠ PU, FHV UMB ) – špecializácia „Trénerstvo futbalu“,
a pod. )
– preukázateľná trénerská prax vo futbalovom klube vo funkcii „kondičný tréner,
– platná trénerská licencia.
Podmienky prijatia na školenie „Grassroots líder“:
– minimálny vek 18 rokov,
– prihláška na školenie,
– zaplatenie členského poplatku za školenie.
Podmienky pre prijatie na všetky typy rekvalifikácie:
– minimálny vek 18 rokov,
– prihláška na školenie,
– zaplatenie členského poplatku za školenie,
– platná trénerská licencia (t.j. predchádzajúce kvalifkačné triedy a trénerské
licencie III./C, II./B, I./A(B).
Pozn.: Podmienky pre prijatie štátnych reprezentantov a ligových hráčov k účasti na
školeniach stanoví špeciálna príloha vzdelávania trénerov SFZ.
Za udelenie trénerskej licencie po ukončení štúdia zodpovedá výhradne SFZ.
Pre účasť na školeniach licencií UEFA „A“ a UEFA „Pro“ je potrebné úspešne absolvovať
prijímacie skúšky – počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade
s odporúčaním Trénerskej konvencie UEFA.
Podmienky organizátora školenia na prijatie do jednotlivých kurzov, musia byť pre
všetkých uchádzačov rovnaké.
Rozhodnutie o prijatí na školenie trénerov vydáva VV SFZ na základe prijímacieho
pokračovania, návrhu prijímacej komisie a technického riaditeľa SFZ.
Prijímacia komisia je zložená z členov pedagogického zboru SFZ, technického riaditeľa
SFZ, zástupcu Únie futbalových trénerov Slovenska (ďalej ÚFTS), zástupcu TMK SFZ, ÚLK
a VV SFZ.
Proti rozhodnutiu prijímacej komisie sa môže uchádzač do dvoch týždňov odvolať.
O výsledku odvolania rozhoduje VV SFZ.
Pedagogický zbor školení SFZ je schválený v akreditačnom projekte schválenom na
MŠVVaŠ SR ( I. - II. stupeň, III. stupeň po získaní akreditácie ) a tvorí ho odborný garant
špecializácie a všeobecnej časti ( v spolupráci s FTVŠ UK ) a nimi určený pedagogický a
lektorský zbor. Pedagogický a lektorský zbor ostatných typov vzdelávacích programov sa
školenia pre získanie licencie UEFA „Pro“ je navrhovaný technickým riaditeľom a
manažérom vzdelávania SFZ. Komplexnú koncepciu prijímacích pohovorov navrhuje
technický riaditeľ SFZ, členovia pedagogického a lektorského zboru a schvaľuje ho VV
SFZ.
Pre účasť na školeniach licencie UEFA „A“ a UEFA „Pro“ je potrebné úspešne absolvovať
prijímacie skúšky ( teória + prax ).
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Pri zvyšovaní trénerskej kvalifkácie o jeden stupeň je podmienkou vlastniť platnú
trénerskú licenciu podľa konvencie UEFA ( v praxi to znamená, že napr. na školenie
trénerov UEFA „Pro“ licencie sa nemôže prihlásiť držiteľ predchádzajúcej licencie II. / „B“,
ale len držiteľ trénerskej licencie UEFA „A“ ).
Článok 6
Udeľovanie licencií
Trénerskú licenciu prideľuje trénerovi tá organizácia, ktorá školenie trénerov organizuje
a to:
Licenciu „Grassroots líder“ a licenciu „C“ - „Tréner Grassroots“ pre trénera udeľuje
a vydáva absolventovi, ktorý ukončil školenie úspešným vykonaním záverečných skúšok,
trénersko – metodická komisia ( ďalej len TMK ) príslušného OblFZ, ktorá tiež vykonáva
evidenciu trénerských licencií a preukazov ( prípadne TMK RFZ ).
Licenciu UEFA „B“ pre trénera udeľuje a vydáva absolventovi, ktorý ukončil školenie
úspešným vykonaním záverečných skúšok, TMK príslušného RFZ, ktorá tiež vykonáva
evidenciu trénerských licencií a preukazov (prípadne úsek vzdelávania SFZ, technický
riaditeľ SFZ).
Licencie UEFA „A“, UEFA „Elite Youth A“, UEFA „A“ - „Tréner brankárov“,
„Kondičný tréner“ pre trénera udeľuje a vydáva absolventovi, ktorý ukončil školenie
úspešným vykonaním záverečných skúšok, skúšková komisia SFZ a technický riaditeľ
SFZ, ktorý tiež vykonáva evidenciu trénerských licencií a preukazov.
Profesionálnu licenciu UEFA „Pro“ pre trénerov udeľuje a vydáva absolventom štúdia
po úspešnom vykonaní záverečných skúšok skúšková komisia SFZ, manažér úseku
vzdelávania SFZ a technický riaditeľ SFZ so súhlasom technickej komisie UEFA. Technický
riaditeľ SFZ vykonáva evidenciu trénerských licencií a preukazov.
Dokladom o získanom trénerskom vzdelaní je kvalifkačný stupeň, kvalifkačná trieda
a diplom trénera, ktorý trénerovi vydáva organizácia, ktorá školenie zabezpečovala
a ktorá má schválený aj akreditačný projekt na MŠVVaŠ SR.
Trénerské licencie vydáva príslušný OblFZ, RFZ alebo SFZ.
Prideľovanie jednotlivých kvalifkačných stupňov a trénerských licencií pre absolventov
iných Vysokých škôl, prípadne Športových gymnázií upresňuje JVS a špeciálna príloha
vzdelávania SFZ.
Licencia získava platnosť dňom ukončenia vzdelávacieho programu záverečnými
skúškami a splnením všetkých podmienok na udelenie licencie (v praxi to znamená, že
napr. poslucháč UEFA „Pro“ licencie môže pôsobiť v družstvách, kde je podmienkou táto
licencia až po ukončení štúdia).
Pozn.:
Za koordináciu systému vzdelávania v jednotlivých regiónoch (RFZ s OblFZ) a evidenciu
trénerských preukazov a licencií je zodpovedný profesionálny pracovník SFZ pôsobiaci
priamo v regióne, ktorý spolupracuje s TMK v jednotlivých OblFZ a RFZ. Obsadenie tohto
postu je v kompetencii úseku vzdelávania SFZ a technického riaditeľa SFZ.
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Článok 7
Poplatky za školenia, doškolenia, vystavenie preukazov, licencií
Poplatky za jednotlivé typy školení:
„Grassroots líder“:
50,- Eur
„C“ – „Tréner Grassroots“:
90,- Eur
UEFA „B“:
180,- Eur
UEFA „A“:
700,- Eur
UEFA „Pro“:
2500,- Eur
UEFA „A“ – „Tréner brankárov“:
700,- Eur (školenie pre absolventov UEFA „B“)
UEFA „A“ – „Tréner brankárov“:
300,- Eur (školenie pre absolventov UEFA „A“)
UEFA „Elite Youth A“:
1000,- Eur (školenie pre absolventov UEFA „B“)
UEFA „Elite Youth A“:
300,- Eur (školenie pre absolventov UEFA „A“)
„Kondičný tréner“:
350,- Eur
Poplatky za rekvalifikáciu:
Rekvalifkácia z III. / „C“ na UEFA „B“: 50,- Eur
Rekvalifkácia z II. / „B“ na UEFA „A“: 350,- Eur
Rekvalifkácia z I. / „A“ na UEFA „Pro“: 500,- Eur
Poplatky za predĺženie trénerských licencií:
„Grassroots líder“:
5,- Eur
„C“ – „Tréner Grassroots“:
10,- Eur
UEFA „B“:
17,- Eur
II. / „B“:
17,- Eur
UEFA „A“:
20,- Eur
I. / „A“:
20,- Eur
UEFA „Elite Youth A“:
20,- Eur
UEFA „A“ – „Tréner brankárov“:
20,- Eur
„Kondičný tréner“:
20,- Eur
UEFA „Pro“:
35,- Eur
Za vystavenie trénerského preukazu, trénerskej licencie alebo duplikátu trénerského
preukazu alebo trénerskej licencie, poprípade diplomu v prípade straty je poplatok 2,Eur.
Pozn.:
Poplatky za školenia sú len orientačné v závislosti na prepočítaní nákladov a počtu
zúčastnených študentov.
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Článok 8
Frekvencia a garancia školení
„Grassroots líder“:
Frekvencia školení je podľa potrieb Grassroots manažéra SFZ, OblFZ a RFZ, garantom je
TMK OblFZ, RFZ a profesionálny pracovník SFZ v regióne zodpovedný za vzdelávanie.
Platnosť trénerskej licencie je 5 rokov. Učebný plán predstavuje minimálne 10 hodín.
Tréner futbalu licencie „C“ - „Tréner Grassroots“:
Frekvencia školení je podľa potrieb OblFZ, RFZ, prípadne Grassroots manažéra SFZ,
garantom je TMK OblFZ, RFZ a profesionálny pracovník SFZ v regióne zodpovedný za
vzdelávanie. Platnosť trénerskej licencie je 3 roky. Učebný plán predstavuje minimálne 50
hodín.
Tréner futbalu licencie UEFA „B“:
Frekvencia školení je podľa potrieb RFZ, garantom je TMK RFZ a profesionálny pracovník
SFZ v regióne zodpovedný za vzdelávanie. Platnosť trénerskej licencie je 3 roky. Učebný
plán predstavuje minimálne 123 hodín.
Tréner futbalu UEFA „A“ licencie:
Frekvencia školení je každé 2 roky ( v prípade vysokého záujmu je možné aj každý rok ),
garantom je technický riaditeľ SFZ a manažér úseku vzdelávania SFZ, platnosť trénerskej
licencie je 2 roky. Učebný plán predstavuje minimálne 150 hodín.
Tréner futbalu UEFA „Pro“ licencie:
Frekvencia školení je každé 3 roky ( v prípade vysokého záujmu je možné aj každé 2
roky ), garantom školení je technický riaditeľ SFZ a manažér úseku vzdelávania SFZ.
Platnosť trénerskej licencie je 2 roky. Učebný plán predstavuje minimálne 246 hodín.
UEFA „Elite Youth A“ licencie:
Frekvencia školení je každé 2 roky ( v prípade vysokého záujmu je možné aj každý rok ),
garantom je technický riaditeľ SFZ a manažér úseku vzdelávania SFZ, platnosť trénerskej
licencie je 2 roky. Učebný plán predstavuje minimálne 143 hodín.
UEFA „A“ - „Tréner brankárov“:
Frekvencia školení je každé 2 roky ( v prípade vysokého záujmu je možné aj každý rok ),
garantom je technický riaditeľ SFZ a manažér úseku vzdelávania SFZ, platnosť trénerskej
licencie je 2 roky. Učebný plán predstavuje minimálne 100 hodín.
Tréner futbalu „Kondičný tréner“:
Frekvencia školení je každé 2 roky ( v prípade vysokého záujmu je možné aj každý rok ),
garantom je technický riaditeľ SFZ a manažér úseku vzdelávania SFZ, platnosť trénerskej
licencie je 2 roky. Učebný plán predstavuje minimálne 100 hodín.
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Rekvalifikácia z kvalifikačnej triedy III. / licencia „C“ na UEFA „B“ licenciu:
Frekvencia školení je podľa potrieb RFZ, garantom je TMK RFZ a profesionálny pracovník
SFZ v regióne zodpovedný za vzdelávanie. Rozsah školenia je 16 hodín, t. j. 2 dni.
Rekvalifikácia z kvalifikačnej triedy II. / licencia „B“ na UEFA „A“ licenciu:
Frekvencia školení je podľa potrieb SFZ, garantom je manažér úseku vzdelávania SFZ
a technický riaditeľ SFZ. Rozsah školenia je 60 – 80 hodín, t. j. 8 – 10 dní.
Rekvalifikácia z kvalifikačnej triedy I. / licencia „A“ na UEFA „PRO“ licenciu:
Frekvencia školení je podľa potrieb SFZ, garantom je manažér úseku vzdelávania SFZ
a technický riaditeľ SFZ. Rozsah školenia je 80 – 100 hodín, t. j. 10 – 12 dní.
Pozn.: Po skončení týchto časových období je potrebné obnoviť platnosť trénerskej
licencie účasťou na doškoľovaní ( čl. 9 ).

Článok 9
Systém doškoľovania a predlžovania licencií
„Grassroots líder“ – doškoľovanie zabezpečuje TMK OblFZ ( prípadne TMK RFZ ) a
profesionálny pracovník SFZ v regióne zodpovedný za vzdelávanie v trvaní 4 hodiny.
Tréner futbalu licencie „C“ - „Tréner Grassroots“ – doškoľovanie zabezpečuje TMK
OblFZ ( prípadne TMK RFZ ) a profesionálny pracovník SFZ v regióne zodpovedný za
vzdelávanie v trvaní 4 hodiny.
Tréner UEFA „B“ licencie – doškoľovanie zabezpečuje TMK RFZ a profesionálny
pracovník SFZ v regióne zodpovedný za vzdelávanie v trvaní 8 hodín ( 1 deň ).
Tréner licencií UEFA „A“, UEFA „Elite Youth A“, UEFA „A“ - „Tréner brankárov“,
„Kondičný tréner“ – doškoľovanie zabezpečuje úsek vzdelávania SFZ v trvaní 8 hodín
( 1 deň ).
Tréner UEFA „PRO“ licencie – doškoľovanie zabezpečuje úsek vzdelávania SFZ v trvaní
8 hodín ( 1 deň ).
Pozn.:
Počet hodín potrebných na predĺženie licencie môžu tréneri získať aj svojou aktivitou
(prednášková činnosť na školeniach trénerov, členstvo v TMK, účasť na stážach
organizovaných UEFA a pod. )
Platnosť trénerských licencií u trénerov starších viac ako 65 rokov je 10 rokov
(predlžovanie bez poplatkov).
Tréneri s obmedzenou dobou platnosti budú pozývaní na príslušné doškoľovanie
( prostredníctvom úradnej správy, a pod. ). Podmienkou pre absolvovanie doškoľovania
pre trénerov do 65 rokov je účasť minimálne na jednom zo špecializovaných seminárov,
ktoré sa uskutočňujú v období medzi doškoľovaním, pokiaľ nebude stanovené inak.
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Špecializované semináre:
V intervaloch medzi doškoľovaniami budú prebiehať tematicky diferencované semináre,
ktorých organizáciu a riadenie garantuje SFZ a pri ich zabezpečení spolupracuje s ÚFTS
a príslušnými fakultami VŠ.
Základné typy špecializovaných seminárov:
a) pre trénerov s profesionálnou UEFA „Pro“ licenciou:
- tréneri Corgoň ligy, I. a II. ligy ( min. 1 x ročne s medzinárodnou účasťou ),
- tréneri I. ligy dorast a ÚTM ( 1 x ročne ),
- ostatné ( 1 x ročne ).
b) pre trénerov s UEFA „A“ licenciou:
- tréneri dospelých ( 1 x ročne ),
- tréneri mládeže ( 1 x ročne ).
c) pre trénerov s UEFA „B“ licenciou:
- v kompetencii príslušného RFZ.
d) pre trénerov s „C“ licenciou :
- v kompetencii príslušného OblFZ, prípadne RFZ.
e) ďalšie typy seminárov na základe požiadaviek praxe:
- špeciálne semináre pre trénerov brankárov, kondičných trénerov,
- profesionálny futbal,
- mládežnícky futbal,
- špeciálne semináre k problematike ženského futbalu,
- špeciálne semináre k problematike futbalu handicapovaných ( v rámci projektu
Grassroots ),
- prípravné semináre pre hráčov vrcholového futbalu ( 1. a 2. liga ), pre reprezentantov
SR ( rozsah stanoví pedagogický zbor úseku vzdelávania SFZ a TMK SFZ ).
f) špecializovaný seminár pre inštruktorov ( lektorov ) UEFA „Pro“ licencie, UEFA
„A“ a UEFA „B“ licencie:
– transfer poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni.
–
Pozn.:
Organizovanie akcií uvedených v čl. 9 garantuje SFZ, ktorý poveruje príslušné inštitúcie
( OblFZ, RFZ, príslušné fakulty VŠ ) ich organizovaním. Na všetkých špecializovaných
seminároch okrem seminárov pre trénerov Corgoň ligy, I. a II. ligy je účasť obmedzená iba
kapacitou akcie. Informácie o ich organizovaní vždy zverejní SFZ s dostatočným časovým
predstihom.
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Článok 10
Odňatie platnosti trénerskej licencie
Trénerská licencia stráca platnosť v prípade, že sa tréner nezúčastnil ani po prípadnej
výzve SFZ ( čl. 9 ) predpísaných doškoľovaní a seminárov.
Trénerská licencia stráca platnosť, keď sa tréner:
- opakovane dopustil disciplinárneho priestupku
- dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku
- bol odsúdený za úmyselný trestný čin.
Platnosť trénerskej licencie odníma vo vyššie uvedených prípadoch tá organizácia, ktorá
ho udelila. Vo všetkých prípadoch môže trénerskú licenciu odňať aj SFZ. O jednaní
orgánov o odňatí platnosti trénerskej licencie musí byť tréner písomne informovaný.
Odňatie musí mať formu písomného rozhodnutia s odôvodnením a musí byť zaslané
trénerovi doporučenou poštou.
Platnosť trénerskej licencie môže byť odňatá dočasne, alebo trvale, podľa závažnosti
previnenia.
Pri dočasnom odňatí má tréner možnosť písomne požiadať o jej znovunadobudnutie a to
najskôr po uplynutí 6 mesiacov.
Proti odňatiu platnosti trénerskej licencie má tréner možnosť odvolať sa na SFZ a to
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odňatí platnosti.

Článok 11
Opätovné udelenie platnosti trénerskej licencie
Príslušné orgány môžu pri odňatí platnosti trénerskej licencie učiniť jej opätovné udelenie
závislé na splnení určitých podmienok ( absolvovanie doškoľovaní, seminárov,
vypracovanie odborných prác na stanovené témy, a pod. ).
Opätovné udelenie platnosti trénerskej licencie je posudzované na základe osobnej
žiadosti trénera, ktorému bola táto platnosť odňatá.
Za opätovné nadobudnutie platnosti trénerskej licencie sa určujú tieto poplatky:
- Tréner futbalu licencie „C“ - „Tréner Grassroots“, „Grassroots líder“:
17,- Eur
- Tréner futbalu licencie UEFA „B“:
35,- Eur
- Tréner licencie UEFA „A“, „Elite Youth A“, „Tréner brankárov“, „Kondičný tréner“: 85,- Eur
- UEFA „Pro“ licencia:
170,- Eur

Článok 12
Pozastavenie platnosti trénerskej licencie
Platnosť trénerskej licencie je možné dočasne pozastaviť na základe písomnej žiadosti
trénera.
Pre opätovné získanie platnosti pozastavenej trénerskej licencie je potrebné absolvovať
príslušné doškoľovanie.
Za takéto opätovné získanie platnosti trénerskej licencie nie je žiadny administratívny
poplatok.

18/20

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Záujemca o štúdium trénerstva, ktorý nemá žiadnu trénerskú kvalifkáciu a trénerskú
licenciu ) a má 18 a viac rokov získa informáciu o možnostiach štúdia na Regionálnom
futbalovom zväze ( napr. kedy sa otvára najbližší kurz a v ktorom školiacom pracovisku
a dokedy si musí podať žiadosť s príslušnými materiálmi, a pod. ). Poslucháči by mali
študovať v regióne, do ktorého spadá jeho miesto trvalého bydliska. Kontaktnou osobou v
danom regióne je príslušný tréner mládeže SFZ ( profesionálny pracovník SFZ
zodpovedný aj za vzdelávanie ).
Funkcie kontaktných osôb zodpovedných z vzdelávanie trénerov:
Technický riaditeľ SFZ
Manažér vzdelávania trénerov SFZ
Tréner mládeže SFZ v západoslovenskom RFZ
Tréner mládeže SFZ v stredoslovenskom RFZ
Tréner mládeže SFZ vo východoslovenskom RFZ
Tréner mládeže SFZ v bratislavskom RFZ.
2. Absolventi VŠ uvedených v smernici musia podať žiadosť na SFZ do 30. júna, resp. do
31. decembra. Doklady – trénerské licencie a trénerské diplomy sa im budú vystavovať
len k týmto termínom. K žiadosti musí byť priložený doklad o absolvovaní príslušného
stupňa štúdia v stanovenom študijnom programe – vysvedčenie zo štátnej skúšky
(vrátane predmetu Špecializácia - „Trénerstvo futbalu“ ) a diplom, ďalej 2 ks fotografe
požadovaných rozmerov (2 x 2,5 cm ), potvrdenie o absolvovaní trénerskej praxe –
vystaví klub, kde absolvent pôsobil, žiadosť musí obsahovať aj základné údaje, t. j. meno,
priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónny kontakt, prípadne e-mailová adresa,
miesto narodenia a pod.
3. Absolventi stredných športových škôl, ktoré majú akreditáciu na vyučovanie športovej
prípravy ( so zameraním na futbal ), dostanú na základe žiadosti absolventov osvedčenie
o získanom trénerskom vzdelaní ( kvalifkačnom stupni ) podľa JVS. Trénerskú licenciu
a trénerský diplom dostanú až po ich žiadosti na základe smernice SFZ ( v prílohe ).
4. Za vystavenie požadovaných dokladov uhradia na špeciálny účet SFZ poplatky viď čl.
7.
5. Žiadosť na vystavenie trénerskej licencie a osvedčenia o získanom trénerskom
vzdelaní (kvalifkačný stupeň) musí obsahovať nasledujúce údaje:

MENO:
PRIEZVISKO:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Číslo telefónu :
E- mailová adresa:
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Najvyššie získané vzdelanie: ( kópia maturitného vysvedčenia, resp. diplom o ukončení
vysokoškolského štúdia ) nemusia byť overené notárom
Hráčska kariéra: klub, roky pôsobenia, súťaž,
Trénerská kariéra: klub, roky pôsobenia, kategória, súťaž, funkcia
Kópia diplomu, resp. osvedčenia o ukončení - absolvovaní trénerského školenia
(pri žiadosti o zaradenie na prijímacie pokračovanie vyššej kvalifkácie ).
Kópia trénerského preukazu a trénerskej licencie
pri žiadosti o zaradenie na
prijímacie pokračovanie vyššej kvalifkácie ).

Ruší sa smernica pre udeľovanie trénerských kvalifkácií schválená VV SFZ dňa 3. marca
1990 s účinnosťou od 4. marca 1990 a smernica s účinnosťou schválením VV SFZ dňa 1.
marca 2008. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 11. 6. 2012.

PRÍLOHY:
Príloha č. 1: Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifkácií a trénerských licencií.
Príloha č. 2: Tabuľka 1 - „Možnosti získania kvalifkačných stupňov a trénerských
licencií mimo vysokoškolského štúdia“
Príloha č. 3: Tabuľka 2 - „Možnosti získania kvalifkačných stupňov a trénerských
licencií poslucháčov a absolventov príslušných vysokých škôl“
Príloha č. 4 – Tabuľka 1 - „Možnosti získania a predlžovanie trénerských licencií,
poplatky“.

20/20

