
ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA A LICENCIE 2017

Názov školenia: UEFA A 2017
Termín školenia: 2017
Organizácia školenia: 10 blokov (2-3 denné bloky v priebehu týždňa)
Orientačný poplatok za školenie: 1000 euro (podľa reálnych nákladov)

Prihlášky do termínu: 11.12.2016
Poplatok za prijímacie skúšky: 40 euro (poplatok sa platí priamo na mieste prijímačiek)
Termín prijímacích skúšok: 13.01.2017, piatok, Hotel Senec
Na adresu:

mailom na education@futbalsfz.sk
alebo poštou na Slovenský futbalový zväz

Technický úsek
Trnavská cesta 100/A
82101 Bratislava

Prihlášku na školenie nájdete na adrese:
http://www.futbalsfz.sk/api/cm/files/download/f/u/t/futbalsfz.sk/e2/e0/e2e02574-e548-46b4-ae71-
3a36a1eafff0.pdf

Pozvánku na prijímačky dostanú prihlásení po skompletizovaní prihlášok.

PRIJÍMACIE KONANIE NA ŠKOLENIE TRÉNEROV „UEFA A“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention
(UEFA CC).

2. Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z
celkového počtu prijatých študentov).

3. Pre účasť na školení licencie„UEFA A“ a  je potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky. 

4. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz
pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

5. Komisia pre prijímacie skúšky je zložená z technického riaditeľa SFZ, manažéra vzdelávania trénerov SFZ,
zástupcu VV SFZ a zástupcu lektorského zboru. Členom komisie môže byť aj zástupca Únie ligových klubov (ÚLK)
a Únie futbalových trénerov Slovenska (ÚFTS) alebo UEFA.

6. Rozhodnutie o prijatí na školenie trénerov vydáva VV SFZ na základe výsledkov prijímacích skúšok, návrhu
prijímacej komisie a technického riaditeľa SFZ.
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7. VV SFZ je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a)má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b)opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c)sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d)porušil Etický kódex UEFA CC,

e)porušil etické zásady trénovania, a  to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného
trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v  súťaži vyplývajúce z rozpisu danej
súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej
súťaže,

f)bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

8. Proti rozhodnutiu prijímacej komisie sa môže uchádzač do dvoch týždňov odvolať. O výsledku odvolania
rozhoduje VV SFZ. 

9. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Podmienky prihlásenia sa a prijatia vrcholových hráčov na školenie trénerov „UEFA A“ licencie:
- platná trénerská „UEFA B“ licencia
- profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 7 rokov v najvyšších súťažiach
členských krajín FIFA) sa na školenie môžu prihlásiť bez 2 – ročnej praxe od absolvovania školenia
trénerov „UEFA B“ licencie 
- pri splnení týchto požiadaviek je uchádzač automaticky prijatý na školenie trénerov „UEFA A“ licencie.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA A“:
i. minimálny vek 18 rokov,
ii. prihláška na školenie s požadovanými dokumentmi
iii. úspešné prijímacie konanie (teória + prax),
iv. zaplatenie  poplatku za školenie,
v. absolvovanie školenia trénerov trénerskej licencie „UEFA B“ (prípadne iným spôsobom získaná

licencia „UEFA B“)
vi. minimálne 2 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa

sezónnej súpisky v ISSF, doplnená dohodou – zmluvou o výkone trénerskej činnosti) od získania
„UEFA B“ licencie (minimálne v kategórii U14)

vii.  platná trénerská licencia,

Pre účasť na prijímacích skúškach musí uchádzač splniť podmienky a doložiť potrebné dokumenty:

i  prihláška na školenie do stanoveného termínu,

ii.  kópia trénerského diplomu a trénerskej licencie „UEFA B“

iii. potvrdenie o 2 – ročnej trénerskej praxi od získania „UEFA B“ licencie (sezónna súpiska družstva doplnená
štyrmi zápismi zo stretnutí z každej sezóny a dohoda či zmluva medzi trénerom a klubom)
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iv. profesný životopis

v.  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace),

vi. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

vii. v prípade vrcholových hráčov čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale (na vyžiadanie
SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry)

viii. zaplatenie poplatku za prijímacie konanie (na úrovni jednej vyučovacej hodiny na školení trénerov
„UEFA A“ licencie – platí sa priamo na mieste prijímačiek).

Obsah prijímacích skúšok školenia trénerov „UEFA A“ licencie:

i. písomný test – teoretické poznatky na úrovni trénera „UEFA B“ licencie (podľa učebných osnov tohto
typu školenia garantovaného SFZ)

ii. hodnotenie praktických zručností – expertízne hodnotenie v  hre (uchádzači, ktorí majú štart v  najvyšších
dvoch súťažiach, praktickú časť prijímacích pohovorov nemusia absolvovať; potvrdenie zo zahraničia
zabezpečujú uchádzači).

Hodnotenie prijímacích skúšok UEFA A licencie:

Hodnotenie prijímacích skúšok

 
Kritérium/ spôsob

hodnotenia
Body

Teoretická časť 1. Písomka min. 50% min.30b.

 

Praktická časť 2. Herné činnosti/hra splnil -
nesplnil

 

3. Bonifikačné
body

Odborné aktivity (max. 15 bodov)
Hlavný tréner regionálných výberov

5Člen TMK RFZ, ObFZ (min. 2 roky)
Publikačná a edičná činnosť od získania UEFA B licen-
cie

Konečné poradie prijatých uchádzačov sa určuje na základe celkového počtu získaných bodov.
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