
Školenie trénerov licencie SFZ Brankár (SFZ Goalkeeper, SFZ GK)

Aktuálny stav:

Do systému vzdelávania trénerov od roku 215 UEFA zaradila aj školenie trénerov UEFA

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

futbale a vzhľadom na špecifický post brankára o prípravu trénerov brankárov.

Profilom absolventa školenaia UEFA GK A licencie je tréner brankárov pre vrcholovový -

profesionálny futbal.

Jednotlivé futbalové asociácie ale majú možnosť organizovať školenia trénerov brankárov

s licenciou na národnej úrovni. Tieto školenia majú pripravovať trénerov brankárov pre

amatérsky a mládežnícky futbal

Zámer:

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti a v neposlednom rade aj význam postu brankára

hernej koncepciu SFZ, je potrebné sa venovať brankárom nielen na vrcholnej úrovni v

kategórii dospelých, ale ja vo výkonnostom a mládežníckom futbale. Z tohoto dôvodu je

potrebné organizivať školnia trénerov brankárov na uvedenej výkonnostnej úrovni.

Cieľ:

Cieľom je do sytému vzdelávania trénerov zapracovať školenie trénerov brankárov pre

výkonnostný futbal mládeže a dospelých.

V systéme a hierarchii vzdelávania trénerov vo futbale a jednotlivých licencií vychádzame

z odporúčania UEFA.



1) Profil absolventa školenia trénerov SFZ GK licencie

 Absolvent školenia trénerov SFZ GK licencie je tréner brankárov pre výkonnostný

futbal dospelých a mládeže

 Ide o rozšírenie poznatkov zo školenia trénerov UEFA Grassroots C licencie /

trénerov I. kvalifikačného stupňa v oblasti teoretickej a praktickej ohľadom profilu

brankára, zamerania obsahu prípravy v jednotlivých etapách pre brankárov,

základov prípravy špecializovanje TJ a plánovenia tejto prípravy.

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

 Školenie térnerov SFZ GK 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 orgnizuje podľa počtu záujemcov, max. ale 1x ročne

 V prípade organizácie kurzu FIFA Goalkeeper na Slovensku sa môže spojiť

školenie s uvedeným kurzom

3) Podmienky prihlásenia a výber účastníkov kurzu

 Podimekou prihlásenia sa na školenie SFZ GK licencie je platná trénerská licencia

(minimálne UEFA Grassroots C alebo UEFA B, UEFA A či UEFA Pro)

 Vzhľadom na charakter školenia sa prijíma max. 20 úšastníkov na jedno školenie

 Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov pri výbere sa zohľadňujú nasledovné

kritériá v uvedenom poradí:

1. skúsenosti ako tréner brankárov vo futbale

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

3. absolvované školenia trénerov

4) Organizácia, obsah, rozsah a forma školenia térnerov SFZ GK licencie

 Vzhľadom na potreby tohoto školenia sa kurzy organizujú v NTC Senec alebo v

NTC Poprad

 Obsahom školenia sú špeciálne poznatky pre prípravu trénerov brankárov

 Rozsah by nemal prekročiť 3-4 vyučovacie dni (špeciálna časť školenia na úrovni

UEFA Grassroots C licencie je v rozsahu 44 vyučovacích hodín) – jedná sa o

prípravu trénerov do amatérskeho futbalu

 Odprúča sa kombinovať teoretické prednášky a semináre s workshopmi a

praktickými ukážkami (zapojenie študentov a aj hospitácie TJ a ukážkové TJ)



6) Výšku poplatku za školenie

 Výška polatku ja závislá od možnosti spojenia školenia s FIFA GK kurzom

 Absolventi by mali mať zabezpačanú stravu a občerstvenie

 Priestory na teóriu a prax

 Lektorov

7) Systmém ďalšieho vzdelávania a požiadavky na predĺženie tejto licencie

 Platnosť SFZ GK licencie sú 3 roky

 Podmienkou na pradĺženie licencie je absolvovanie špeciálnych seminárov počas

doby platnosti licencie v min. rozsahu 8 hodín

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

Obrázok 1


