
ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA A LICENCIE 2016

Názov školenia: UEFA A 2016
Termín školenia: 2016
Organizácia školenia: 9 blokov (2-3 denné bloky v priebehu týždňa)
Orientačný poplatok za školenie: 1000 euro (podľa reálnych nákladov)

Prihlášky do termínu: 09.01.2016
Poplatok za prijímacie skúšky: 30 euro (poplatok sa pla, priamo na mieste prijímačiek)
Termín prijímacích skúšok: 29.01.2016, piatok, Hotel Senec
Na adresu:

mailom na educa-on@futbalsfz.sk
alebo poštou na Slovenský futbalový zväz

Technický úsek
Trnavská cesta 100/A
82101 Bra-slava

Prihlášku na školenie nájdete na adrese:
h9p://www.futbalsfz.sk/;leadmin/user_upload/Dokumenty/Treneri/Dokumenty/20141208_Registrac
ny_formular_SFZ_Prihlaska_na_skolenie_trenerov.pdf

Pozvánku na prijímačky dostanú prihlásení po skomple5zovaní prihlášok.

1. Pre účasť na školeniach licencií „UEFA A“ je potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky.
2. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním Trénerskej konvencie

UEFA. Počet prijatých študentov môže byť upravený na základe rozhodnu-a VV SFZ alebo
odporúčania UEFA.

3. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný
zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA alebo má riadiacim orgánom (SFZ,
UEFA, FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale.

4. Prijímacia komisia je zložená z technického riaditeľa SFZ, manažéra vzdelávania trénerov SFZ,
zástupcu VV SFZ a zástupcu lektorského zboru školenia trénerov SFZ. Členom komisie môže byť aj
zástupca Únie ligových klubov (ÚLK) a Únie futbalových trénerov Slovenska (ÚFTS).

5. Rozhodnu-e o prija, na školenie trénerov vydáva VV SFZ na základe výsledkov prijímacích skúšok,
návrhu prijímacej komisie a technického riaditeľa SFZ.

6. VV SFZ na základe výpisu z registra trestov má právo odmietnuť prija-e uchádzača.
7. VV má právo právo odmietnuť prija-e uchádzača, keď:

 sa opakovane dopus-l disciplinárneho priestupku
 sa dopus-l obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku
 porušil E-cký kódex Trénerskej konvencie UEFA
 porušil e-cké zásady trénovania – zapožičal svoju licenciu; kryl svojou licenciou iného

trénera, ktorý nespĺňal kvali;kačné požiadavky vyplývajúce z rozpisu danej súťaže;
vystupoval v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu
danej súťaže.
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8. Pro- rozhodnu-u prijímacej komisie sa môže uchádzač do dvoch týždňov odvolať. O výsledku
odvolania rozhoduje VV SFZ.

PRIJÍMACIE KONANIE NA ŠKOLENIE TRÉNEROV „UEFA A“ LICENCIE

Podmienky prija5a na školenie trénerov licencie „UEFA A“:
- absolvovanie školenia trénerov licencie „UEFA B“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA B“)
- minimálne 2 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube od získania „UEFA
B“ licencie (minimálne v kategórii U14)
- platná trénerská licencia „UEFA B“
- prihláška na školenie spolu s požadovanými dokumentmi
- úspešné prijímacie konanie (teória + prax)
- zaplatenie poplatku za školenie.

Podmienky prihlásenia sa a prija5a 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 automa-cky prijatý na školenie trénerov „UEFA A“ licencie.

Podmienky absolvovania prijímacích skúšok na školenie trénerov „UEFA A“ licencie:
- prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorej súčasťou musí byť:

 kópia trénerského diplomu a trénerskej licencie „UEFA B“
 potvrdenie o trénerskej praxi (súpiska družstva doplnená zápismi zo stretnu,, prípadne dohoda či

zmluva medzi trénerom a klubom)
 profesný životopis
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilos- (nie staršie, ako 3 mesiace)
 výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace)
 v prípade vrcholových hráčov čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale (na

vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry)
- zaplatenie poplatku za prijímacie konanie (na úrovni jednej vyučovacej hodiny na školení trénerov „UEFA A“
licencie – pla, sa priamo na mieste prijímačiek).

V PRÍPADE, AK UCHÁDZAČ K PRIHLÁŠKE NEDOLOŽÍ VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY, NEBUDE
PRIPUSTENÝ K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM, RESP. SA MU BONIFIKAČNÉ BODY NEPRIPOČÍTAJÚ.

Obsah prijímacích skúšok školenia trénerov „UEFA A“ licencie:
- písomný test - teore-cké poznatky na úrovni trénera „UEFA B“ licencie (podľa učebných osnov tohto typu
školenia garantovaného SFZ)
- hodnotenie prak-ckých zručnos, – exper,zne hodnotenie v hre (uchádzači, ktorí majú štart v najvyšších
dvoch súťažiach, prak-ckú časť prijímacích pohovorov nemusia absolvovať; potvrdenie zo zahraničia
zabezpečujú uchádzači).
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Hodnotenie prijímacích skúšok:
- hodnotenie prak-ckej čas-: splnil – nesplnil
- hodnotenie teore-ckej čas- – písomky:

minimálne 50 % z maximálneho počtu bodov
(minimálne 30 bodov zo 60)

- boni;kačné body za odborné ak-vity:  celkovo max. 15 bodov
 min. 2 roky ako tréner regionálnych výberov (5 bodov)
 min. 2 roky alebo ako člen TMK RFZ, ObFZ (5 bodov)
 za publikačná a edičná činnosť od získanie UEFA B licencie (5 bodov)

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