
Rekvalifikácia trénerov

SFZ Goalkeeper licencie na UEFA Goalkeeper A Licenciu

Aktuálny stav:

Do systému vzdelávania trénerov od roku 2015 UEFA zaradila aj školenie trénerov UEFA

Goalkeeper A licencie. Je výsledkom potreby špecializácie v športovej príprave vo futbale

vzhľadom na špecifický post brankára a prípravu trénerov brankárov.

Zámerom tohoto vzdelávanie je príprava trénerov brankárov pre vrcholovový futbal.

SFZ v spolupráci s FIFA (kurz FIFA GK) a so zohľadnením vtedy aktuálnych požiadaviek

UEFA GK licencie (pracovná verzia) organizovala v roku 2012 školenie SFZ GK licencie.

Toto školenie absolvovalo 34 trénerov brankárov, ktorí zísakli SFZ GK licenicu a v prípade,

že boli držiteľmi len UEFA B licencie (podmienka prijatia) mali možnosť absolvovať aj

školenie trénerov UEFA A licenciu (bez prijímačiek).

Zámer:

Absolventom školenia SFZ GK licencie bola prezentovaná možnosť rekvalifikácie po

dopradcovaní a schválení UEFA GK A licencie (upresnenie profilu, rozsahu, obsahu a

podmienok ukončenie) a po odsúhlasení zo strany UEFA.

Vzhľadom na špecifické zameranie profilu absolventa školenia trénerov UEFA GK A

licencie - tréner brankárov v profesionálnom futbale, je cieľom SFZ umožniť vybraným

térnerom, ktorí pracovali resp. aj v súčasnoti pracujú vo vrcholovom futbale možnosť

rekvalifikovať sa a získať vyšiu kvalifikáciu – UEFA GK A licenciu.

Cieľ:

Zorganizovť rekvalifikáciu vybraných trénerov - držiteľov SFZ GK licencie – na UEFA GK A



licenciu.

Táto rekvalifikácia musí prebehnúť v súlade s požiadavkami a odporúčaniami expertnej

skupiny Jira Panelu (Marc van Geersom, Mart Poom), ktorá na pracovnom stretnutí v

októbri 2014 v Bratislave posudzovala predošlé školenie organizované SFZ.

1) Profil absolventa školenia UEFA Goalkeeper A licencie

 Absolvent školenia trénerov UEFA GK A licencie je tréner brankárov pre vrcholový

(profesionálny / poloprofesionálny futbal dospelých alebo elitný futbal mládeže)

2) Miesto školenia trénerov SFZ GK licenice v systéme vzdelávania tréneorv SFZ

 Školenie térnerov UEFA GK A licencie nadväzuje na systém vzdelávania trénerov

SFZ (v súlade s Konvenciu UEFA k vzdelávaniu trénerov) (obr. 1)

 Ide o samostatné školenie so špeciálnym obsahom vzhľadom na profil absolventov

 Školenie trénerov sa organizuje podľa počtu záujemcov, max. ale 1x za 3 roky

3) Podmienky prihlásenia sa a výber účastníkov rekvalifikácie

 UEFA vzhľadom na počet profesionálnych klubov v SR odporúča 16 - 20 študentov

 Podimekou prihlásenia sa na rekvalifikáciu UEFA GK A licencie je platná trénerská

licencia SFZ Goalkeeper C

 Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov pri výbere sa zohľadňujú nasledovné

kritériá v uvedenom poradí:

1. skúsenosti ako tréner brankárov vo vrcholovom futbale

2. hodnotenie záverečnej skúšky školenia SFZ GK C licencie

3. predošlé resp. súčasné hráčske skúsenosti – brankár vo futbale

2. absolvované školenia trénerov

2) Obsah, rozsah a forma rekvalifikácie

 Po konzultácii s UEFA je potrebné absolvovať 10 teoretických hodín a 6 hodín 

praxe počas blokovej výuky

 Zorganizovať mikroskupiny (4 študenti) s tútorom, kde by tréneri pracovali v 

reálnych podmienkach a riešili by reálne situácie v klube (min. 4 stretnutia (4x 6 

hodín) pre každého trénera

3) Organizácia rekvalifikácie

 Rekvalifikácu - blok - navrhujeme zorganizovať počas 2 dní (12 .- 13.10.2015)



 Bloková výuka bude realizovaná v priestoroch NTC Senec

 Mikroskupiny sa dohodnú priamo na mieste blokovej výuky podľa klubovej 

príslušnosti študentov

4) Výšku poplatku za školenie

 Výška polatku ja závislá od celkového počtu prijatých na rekvalifikáciu

(predbežne 180 Euro)

 Absolventi by mali mať zabezpačanú stravu a občerstvenie počas blokevej výuky

 Priestory na teóriu a prax

 Lektorov na blokovú výuku a lektora na hodnotenie práce v mikroskupinách

5) Systmém ďalšieho vzdelávania a požiadavky na predĺženie licencie

 Platnosť UEFA GK A licencie sú 3 roky

 Podmienkou na pradĺženie licencie je absolvovanie špeciálnych seminárov počas

doby platnosti licencie v min. rozsahu 15 hodín

 Semináre pre držiteľov tejto licencie organizuje SFZ min. 2 x za 3 roky

Obrázok 1


