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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Táto Smernica o vzdelávaní trénerov SFZ (ďalej len „smernica“) upravuje vzdelávanie trénerov Slovenským futbalovým 
zväzom (ďalej len „SFZ“) v zmysle § 83 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, UEFA Konvencie k vzdelávaniu trénerov (ed. 
2015) (UEFA Coaching Convention, ďalej len „UEFA CC“) a UEFA Grassroots Charty (ďalej len „UEFA GC“) ustanovuje 
zásady vzdelávania trénerov, usmernenia k zabezpečovaniu školení trénerov, ďalšieho vzdelávania trénerov a podmienky 
pre získavanie a uznávanie trénerských diplomov a licencií. 

2. SFZ touto smernicou zabezpečuje systém vzdelávania trénerov futbalu a futsalu pre svojich individuálnych členov, 
ktorým tak umožňuje získať odbornú spôsobilosť na vedenie tréningu a ďalšie pôsobenie vo futbalových a futsalových 
družstvách, v kluboch a v orgánoch SFZ.  

3. SFZ v súlade s UEFA GC organizuje trénerské školenia pre trénerov v Grassroots futbale. 

4. Všetky usmernenia platné pre futbal sú rovnako platné pre futsal, ak v tejto smernici nie je uvedené inak. 

 

Článok 2 

Vymedzenie a výklad pojmov 

Na účely tejto smernice sa rozumie pod pojmom  

a) ďalšie vzdelávanie – organizačná forma vzdelávania, ktorej cieľom je rozšírenie nadobudnutých poznatkov a vedie 
k obnoveniu získanej licencie, ako napr.: formou seminára, konferencie, stáže a pod., 

b) lektor – odborne spôsobilý športový odborník, ktorý prezentuje poznatky a informácie k vybranej problematike na 
vybraných typoch školení a ďalšieho vzdelávania, 

c) lektorský zbor – organizovaná skupina športových odborníkov, ustanovená manažérom vzdelávania SFZ, ktorá 
poskytuje informácie a poznatky trénerom na školeniach a ďalšom vzdelávaní, 

d) mentor – odborne spôsobilý a skúsený športový odborník, ktorý pri individuálnej forme štúdia, resp. pri plnení 
požiadaviek školenia, vedie, usmerňuje a podporuje študenta vybraného typu školenia, 

e) odborná spôsobilosť – súbor schopností, zručností a vedomostí získaných vybraným typom vzdelávania, potrebných 
k výkonu špecializovanej činnosti vo futbale/futsale. Týmito činnosťami sa rozumieme trénerská činnosť, lektorská 
činnosť, mentoring a tútoring, 

f) školenie trénerov – organizačná forma vzdelávania, ktorej cieľom je získanie príslušného trénerského vzdelania podľa 
typu školenia. Dokladom ukončenia školenia je SFZ alebo UEFA diplom a licencia. Každé školenie má svoj rozsah a obsah, 
podmienky prijatia a ukončenia, 

g) špeciálna časť školenia trénerov – interdisciplinárne poznatky teórie a didaktiky futbalu, manažmentu v športe, 
pravidiel vo futbale a iné,  

h) špecializovaná činnosť – súbor úkonov, pre výkon ktorých je potrebné mať odbornú spôsobilosť, 

i) športový odborník – odborne spôsobilá osoba vykonávajúca trénerskú alebo lektorskú činnosť; za športových 
odborníkov v rámci vzdelávanie trénerov vo futbale sa považujú tréner, lektor, mentor a tútor, 

j) tréner – odborne spôsobilý športový odborník, ktorý zodpovedá za riadenie športového tréningu a vedenie športovcov 
v súťažiach a v tréningovom procese, 

k) tútor – odborne spôsobilý a skúsený športový odborník, ktorý zodpovedá za určitú časť školenia, predmetu, 
problematiky pre skupinu študentov vybraného školenia, 

l) všeobecná časť školenia trénerov – interdisciplinárne poznatky biologicko-lekárskych vied, psychológie športu, etiky 
a športového práva. 
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Článok 3 

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 osvedčenia na vykonávanie trénerskej činnosti: 
trénerského diplomu a trénerskej licencie. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (trénerský diplom) je doklad o vzdelaní 
trénera a má neobmedzenú platnosť. Trénerská licencia oprávňuje trénera vykonávať trénerskú činnosť a po určitom čase 
musí byť jej platnosť obnovená. 

2. Podľa stupňa vzdelania udeľuje SFZ nasledovné doklady (diplomy a licencie) o trénerskom vzdelaní: 

a) základné trénerské diplomy a licencie 

i.  trénerská licencia „UEFA Grassroots C“ (podľa s UEFA GC – futbal pre všetkých), 
ii.  trénerská licencia „UEFA B“ (v súlade s UEFA CC), 
iii.  trénerská licencia „UEFA A“ (v súlade s UEFA CC), 
iv.  trénerská licencia „UEFA Pro“ (v súlade s UEFA CC), 

b) špecializované trénerské licencie 

i.  tréner brankárov vo futbale, špecializovaná licencia „SFZ Goalkeeper“ (v súlade so Smernicou SFZ k 
vzdelávaniu trénerov), 

ii. tréner brankárov vo futbale, špecializovaná licencia „UEFA Goalkeeper A“ (v súlade s UEFA CC), 
iii. tréner mládeže vo futbale, špecializovaná licencia „UEFA Elite Youth A“ (v súlade s UEFA CC) 
iv. kondičný tréner vo futbale, špecializovaná licencia „SFZ Fitnes“ (v súlade so Smernicou SFZ k 

vzdelávaniu trénerov), 
v. tréner futsalu, špecializovaná licencia „SFZ Futsal“ (v súlade so Smernicou SFZ k vzdelávaniu 

trénerov), 
vi. tréner futsalu, špecializovaná licencia „UEFA Futsal B“  (v súlade s UEFA CC po získaní súhlasu z UEFA) 

 

 Schéma stupňov odbornej spôsobilosti uvedených v odsekoch a) a b) 

 

 

3. O prideľovaní trénerských licencií uvedených v ods. 1 a 2 rozhoduje výhradne SFZ podľa tejto smernice a v súlade 
s UEFA CC a UEFA GC. 

4. Absolventi vysokých sǩôl, ktorým prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo 
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druhého stupňa v sťudijnom odbore sp̌ort alebo ucǐtelštvo umelecko-vyćhovnyćh a vyćhovnyćh predmetov – Telesná 
výchova, kde doklad o odbornej spôsobilosti vydávajú vysoké školy akreditované na udeľovanie akademických  titulov 
postupujú za účelom trénerského diplomu a licencie, podľa čl. 8 ods. 8 až 12 tejto smernice.  

5. Trénerské licencie „UEFA Pro“, „UEFA A“, „UEFA B“ a špeciálne licencie „UEFA Elite Youth A“, „UEFA Goalkeeper A“ a 
„UEFA Futsal B“  sú medzinárodne uznávané v rámci členských krajín, ktoré podpísali UEFA CC. Podmienkou uznania je 
doklad o vzdelaní uznávaný UEFA, t.z. príslušný „Diplom UEFA“. 

6. Trénerská licencia „UEFA Grassroots C“ môže byť uznávaná v krajinách, ktoré sú signatármi UEFA GC. 

7. Požiadavka, resp. uznanie UEFA licencií v zahraničí pre jednotlivé futbalové súťaže je v kompetencii danej futbalovej 
asociácie. 

8. Predchádzajúce slovenské trénerské licencie (t. j.  III./C, II./B, I./A alebo B ) boli platné do 31. decembra 2014. Od 1. 
januára 2015 na území SR platia len licencie UEFA, resp. špecializované trénerské licencie. 

9. Tréneri, ktorí sú držiteľmi starších trénerských kvalifikácií a licencií, mali možnosť v rokoch 2003 – 2014 v rámci 
rekvalifikačného štúdia získať medzinárodne uznávané licencie (v rámci UEFA) v súlade s UEFA CC, nasledovne 

a)z III. trénerskej triedy/C licencie na III./UEFA B, 

b)z II. trénerskej triedy/B licencie na II./UEFA A, 

c)z I. trénerskej triedy/A licencie na UEFA Pro. 

10. Rekvalifikácie trénerských licencií zo slovenských na UEFA licencie boli ukončené v roku 2014. Trénerom, ktorí sú 
držiteľmi starších trénerských kvalifikácií a licencií a neabsolvovali rekvalifikačné štúdium budú pri pravidelnom 
predlžovaní automaticky vystavené medzinárodne uznávané licencie v rámci UEFA nasledovne (pričom ich získané 
vzdelanie – trénerská trieda, resp. kvalifikačný stupeň ostáva naďalej v platnosti) 

a)trénerom III. trénerskej triedy/C licencie bude vystavená UEFA Grassroots C licencia, 

b)z II. trénerskej triedy/B licencie bude vystavené UEFA B licencia,  

c)z I. trénerskej triedy/A licencie bude vystavené UEFA A licencia.  

 

Článok 4 

Profil držiteľov trénerských licencií 

1. Požiadavky na kvalifikáciu trénerov, alebo požadované licencie pre jednotlivé súťaže v súlade s § 83 ods. 10 zákona č. 
440/2015 Z. z. o športe sú uvedené v príslušných rozpisoch súťaží, ktoré vydáva riadiaci orgán súťaže. 

2. Profily držiteľov základných trénerských licencií sú: 

a) tréner futbalu licencie „UEFA Grassroots C“ (tzv. tréner „futbalu pre všetkých“ v súlade s UEFA GC) získava 
odbornú spôsobilosť a oprávnenie 

i.  na pôsobenie v amatérskych súťažiach mládeže a dospelých oblastného charakteru, 

ii.  na vedenie družstiev v zápasoch v amatérskych súťažiach mládeže a dospelých oblastného charakteru, 

iii.  na prípravu hráčov v amatérskych súťažiach na úrovni „futbalu pre všetkých“, 

iv. podieľať sa na organizácii a zabezpečovaní podujatí „futbalu pre všetkých“ (školský futbal, amatérsky 
futbal, futbal pre zdravotne oslabených, zdravotne postihnutých), 

b) tréner futbalu licencie „UEFA B“ (v súlade s UEFA CC) získava odbornú spôsobilosť 

i.  na pôsobenie v amatérskom futbale mládeže a dospelých regionálneho charakteru, 

ii. na vedenie družstiev v zápasoch v amatérskom futbale mládeže a dospelých regionálneho charakteru, 
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iii. na prípravu hráčov v amatérskom futbale mládeže a dospelých, 

c) tréner futbalu licencie „UEFA A“ (v súlade s UEFA CC) získava odbornú spôsobilosť 

i.  na pôsobenie v najvyššej amatérskej úrovni mládeže a dospelých, 

ii.  na vedenie družstiev zápasoch v najvyšších amatérskych súťažiach ako hlavný tréner, 

iii.  na vedenie družstiev mládeže v zápasoch v celoštátnych súťažiach, 

iv.  na prípravu hráčov mládeže a dospelých v amatérskom futbale, 

v.  na prípravu hráčov vo vrcholovom futbale, 

d) tréner futbalu licencie „UEFA Pro“ (v súlade s UEFA CC) získava odbornú spôsobilosť 

i.  na pôsobenie v profesionálnom a poloprofesionálnom futbale, 

ii.  na manažovanie družstiev v profesionálnych a poloprofesionálnych kluboch, 

iii.  na vedenie družstiev v zápasoch v profesionálnom a poloprofesionálnom futbale, 

iv.  na prípravu hráčov vo vrcholovom futbale, 

v.  na vedenie družstiev v zápasoch na reprezentačnej úrovni. 

3. Profily držiteľov špecializovaných trénerských licencií 

a) tréner futbalu licencie „SFZ Goalkeeper“ (v súlade s touto smernicou) získava odbornú spôsobilosť 

i.  na pôsobenie v amatérskom futbale mládeže a dospelých ako tréner brankárov, 

ii.  na manažovanie prípravy brankárov v amatérskych kluboch, 

iii.  na prípravu brankárov v amatérskom futbale mládeže a dospelých, 

b) tréner futbalu licencie „UEFA Goalkeeper A“ (v súlade s UEFA CC) získava odbornú spôsobilosť 

i.  na pôsobenie v profesionálnom a poloprofesionálnom futbale ako tréner brankárov, 

ii.  na pôsobenie v elitnom – vrcholovom mládežníckom futbale ako tréner brankárov, 

iii.  na manažovanie prípravy brankárov v profesionálnych a poloprofesionálnych kluboch, 

iv.  na prípravu brankárov vo vrcholovom futbale mládeže a dospelých, 

v.  na prípravu brankárov na reprezentačnej úrovni. 

c) tréner futbalu licencie „UEFA Elite Youth A“ (v súlade s UEFA CC) získava odbornú spôsobilosť 

i.  na pôsobenie v elitnom – vrcholovom mládežníckom futbale, 

ii.  na manažovanie družstiev v najvyšších mládežníckych súťažiach, 

iii.  na vedenie družstiev v zápasoch v najvyšších mládežníckych súťažiach, 

iv.  na prípravu mladých hráčov pre vrcholový futbal, 

v.  na pôsobenie v realizačných tímoch mládežníckych reprezentačných výberov, 

d) tréner futbalu licencie „SFZ Fitnes“ (v súlade s touto smernicou) získava odbornú spôsobilosť 

i.  na pôsobenie vo futbale ako kondičný tréner, 

ii.  na prípravu hráčov vo vrcholovom futbale mládeže a dospelých z pozície kondičného trénera, 

iii.  na prípravu hráčov na reprezentačnej úrovni z pozície kondičného trénera, 

e) tréner futbalu licencie „SFZ Futsal“ (v súlade s touto smernicou) získava odbornú spôsobilosť 
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i. na pôsobenie vo futsalových súťažiach mládeže a dospelých oblastného a regionálneho charakteru, 

ii. na vedenie družstiev v zápasoch v amatérskych futsalových súťažiach mládeže a dospelých oblastného a 
regionálneho charakteru, 

iii.  na prípravu hráčov v amatérskych futsalových súťažiach na úrovni „futbalu pre všetkých“, 

f) tréner futbalu licencie „UEFA Futsal B“ (v súlade s UEFA CC) získava odbornú spôsobilosť 

i. na pôsobenie v najvyššej úrovni mládeže a dospelých vo futsale, 

ii. na vedenie družstiev v zápasoch v najvyšších  republikových  súťažiach vo futsale ako hlavný tréner, 

iii. na prípravu hráčov mládeže a dospelých v celoštátnych súťažiach, 

iv. na vedenie družstiev v zápasoch na reprezentačnej úrovni. 

 

Článok 5 

Podmienky pre prijatie na školenia trénerov 

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA. 

2. O počte miest na školenie trénerských licencií, ktoré nie sú predmetom UEFA CC rozhoduje SFZ. 

3. Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé školenia organizované SFZ: 

 a) „UEFA Pro“ - maximálne 20, minimálne 8 

 b) „UEFA Elite Youth A“, „UEFA Goalkeeper A“ - maximálne 16, minimálne 8 

 b) „UEFA A“, „UEFA B“, „UEFA Grassroots C“, „SFZ Goalkeeper“, „SFZ Futsal“ - maximálne 24, minimálne 16 

 c) „UEFA Futsal B“ - maximálne 16, minimálne 12. 

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

5. Na školenie trénerov licencie „UEFA Grassroots C“, „UEFA B“, „UEFA Elite Youth A“, „SFZ Goalkeeper“, „UEFA 
Goalkeeper A“, „SFZ Futsal“ a „UEFA Futsal B“ sa prijímacie skúšky neorganizujú. 

6. Pre účasť na školeniach licencií „UEFA A“ a „UEFA Pro“ je potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky.  

7. V prípade prekročenia maximálneho počtu uchádzačov, prihlásených na školenie trénerov licencie „UEFA B“, „UEFA 
Elite Youth A“, „UEFA Goalkeeper A“, „SFZ Goalkeeper“, „UEFA Futsal B“, Komisia pre prijímacie skúšky určí prijatých 
uchádzačov na základe stanovených kritérií. 

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

9. O počte účastníkov na ďalšom vzdelávaní, ktoré je organizované SFZ alebo v spolupráci so SFZ, rozhoduje organizátor 
podujatia. 

10. 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. 

11. Rozhodnutie o prijatí uchádzača na školenie trénerov licencie „UEFA A“ a licencie „UEFA Pro“ vydáva VV SFZ, a to na 
základe výsledkov prijímacích skúšok, návrhu komisie pre prijímacie skúšky a technického riaditeľa SFZ. 

12. VV SFZ je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov v prípade  

a) záznamu v registri trestov,  
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b) porušovania etického kódexu a etických noriem vo futbale. 

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

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

15. Podmienky prijatia na školenia trénerov základných licencií 

a) podmienky prijatia na školenie trénerov licencie  „UEFA Grassroots C“: 

i.  minimálny vek 18 rokov,  

ii.  prihláška na školenie, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty, 

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

iv.  zaplatenie poplatku za školenie. 

b) podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“: 

i.  minimálny vek 18 rokov, 

ii.  prihláška na školenie, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty, 

iii. ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná 
licencia „UEFA Grassroots C“), 

iv. minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej 
súpisky v ISSF) od získania trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“, 

v. platná trénerská licencia, 

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

vii. výpis z registra trestov, 

viii.  zaplatenie poplatku za školenie, 

c) podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA A“: 

i.  minimálny vek 18 rokov, 

ii.  prihláška na školenie, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty, 

iii.  ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA B“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia 
„UEFA B“), 

iv. minimálne 2 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej 
súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) od získania licencie „UEFA B“ v príslušnej 
vekovej kategórii, ktorá súťažné stretnutia hrá podľa pravidiel futbalu 11:11, 

v. platná trénerská licencia, 

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

vii. výpis z registra trestov, 

viii. úspešné prijímacie konanie (teória + prax), 

ix.  zaplatenie  poplatku za školenie, 

d) podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA Pro“: 

i.  minimálny vek 18 rokov, 

ii.  prihláška na školenie, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty, 
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iii. ukončené školenie trénerov „UEFA A“ licencie (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA A“) 
alebo “UEFA Elite Youth A” licencia, 

iv. minimálne 3 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo vrcholovom futbale (podľa sezónnej 
súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) s licenciou „UEFA A“ alebo „UEFA Elite 
Youth“ ako 

• asistent trénera v prvej alebo druhej najvyššej súťaži mužov, alebo  

• hlavný tréner v tretej najvyššej súťaži mužov, alebo 

• hlavný tréner alebo asistent trénera pri reprezentačných výberoch SR vo futbale, alebo 

• hlavný tréner v najvyššej súťaži dorastu vo vekovej kategórii U19 alebo U17, alebo 

• športový riaditeľ na úrovni klubov so štatútom futbalových akadémií v zmysle Smernice 
o licenčnom systéme mládeže SFZ, alebo 

• koordinátor tréningového procesu SFZ resp. regionálny koordinátor SFZ. 

v. platná trénerská licencia, 

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

vii. výpis z registra trestov, 

viii. úspešné prijímacie konanie, 

ix. zaplatenie poplatku za školenie. 

16. Konečné poradie prijatých uchádzačov na školenie trénerov podľa ods. 14 písm. c) a d) sa určuje na základe celkového 
počtu získaných bodov v prijímacom konaní. 

17. Podmienky prijatia na školenia trénerov špecializovaných licencií sú: 

a) podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „SFZ Goalkeeper“: 

i.  minimálny vek 18 rokov, 

ii.  prihláška na školenie, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty, 

iii.  ukončené školenie trénerov licencie „UEFA B“ (prípadne iným spôsobom získaná „UEFA B licencia), 

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

v. výpis z registra trestov, 

vi.  zaplatenie poplatku za školenie. 

b) podmienky prijatia na školenie  trénerov licencie „UEFA Goalkeeper A“:  

i. minimálny vek 18 rokov, 

ii. prihláška na školenie, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty, 

iii. ukončené školenie trénerov licencie „UEFA A“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA A“), 

iv. ukončené školenia trénerov licencie „SFZ Goalkeeper“, 

v. minimálne 2 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube ako tréner 
brankárov od získania licencie „SFZ Goalkeeper“, 

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

vii.  výpis z registra trestov, 

viii. zaplatenie poplatku za školenie, 
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ix. platná trénerská licencia. 

c) podmienky prijatia na školenie trénerov „UEFA Elite Youth A“: 

i. minimálny vek 18 rokov, 

ii. prihláška na školenie, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty, 

iii. ukončené školenie trénerov licencie „UEFA A“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA A“) 

iv. minimálne 2 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe v kluboch so štatútom Futbalových 
akadémii resp. Útvarov talentovanej mládeže v zmysle Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ 
(podľa sezónnej súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) ako tréner mládeže od 
získania licencie „UEFA B“ v príslušnej vekovej kategórii, ktorá súťažné stretnutia hrá podľa pravidiel 
futbalu 11:11, 

v. platná trénerská licencia, 

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

vii. výpis z registra trestov, 

viii.  zaplatenie poplatku za školenie. 

d) podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „SFZ Futsal“: 

i. minimálny vek 18 rokov, 

ii. prihláška na školenie, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty, 

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

iv. výpis z registra trestov, 

v. zaplatenie poplatku za školenie. 

e) podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA Futsal B“: 

i. minimálny vek 18 rokov, 

ii. prihláška na školenie, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty, 

iii. ukončené školenie trénerov licencie „SFZ Futsal“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „SFZ 
Futsal“), 

iv. minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe ako tréner futsalu od získania licencie 
„SFZ Futsal“ (reprezentanti, ktorí absolvovali minimálne 50 oficiálnych štartov za reprezentáciu SR„A“, 
môžu požiadať SFZ o odpustenie potrebnej praxe od získania licencie „SFZ Futsal“), 

v. platná trénerská licencia “SFZ Futsal”, 

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

vii.  výpis z registra trestov, 

viii. zaplatenie poplatku za školenie. 

18. Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov na školenia trénerov licencie „SFZ Goalkeeper“ a licencie „UEFA 

Goalkeeper A“ sa pri výbere uchádzačov zohľadňujú nasledovné kritériá v uvedenom poradí: 

a) absolvované školenia trénerov a ďalšie vzdelávanie, 

b) skúsenosti ako tréner brankárov (dĺžka trénerskej praxe podľa výkonnostnej a vekovej úrovne súťaží), 

c)  hráčske skúsenosti ako brankár vo futbal. 
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19. Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov školenia trénerov UEFA „Elite Youth A“ sa pri výbere zohľadňujú 

nasledovné kritériá v uvedenom poradí: 

a) skúsenosti ako tréner mládeže vo futbale (dĺžka trénerskej praxe podľa výkonnostnej a vekovej úrovne 
súťaží), 

b) hodnotenie záverečnej skúšky školenia trénerov licencie „UEFA A“, 

c) absolvované školenia trénerov a ďalšie vzdelávanie, 

d) hráčske skúsenosti vo futbale. 

20. Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov na školenia trénerov „SFZ Futsal“ a „UEFA Futsal B“ sa pri výbere sa 

zohľadňujú nasledovné kritériá v uvedenom poradí: 

a) absolvované školenia trénerov a ďalšie vzdelávanie, 

b) skúsenosti ako tréner futsalu (dĺžka trénerskej praxe podľa výkonnostnej a vekovej úrovne súťaží), 

c) predošlé resp. súčasné hráčske skúsenosti vo futsale. 

21. Podmienky absolvovania a hodnotenia prijímacích skúšok na získanie licencií uvedených v ods. 15 písm. c) a d) 
tvoria prílohu č. 1 tejto smernice. 

 

Článok 6 

Podmienky prijatia vrcholových hráčov na školenia trénerov futbalu 

1. Vrcholoví hráči s dlhodobou hráčskou kariérou minimálne 7 rokov v najvyššej seniorskej súťaži jednej z členských krajín 
FIFA v súlade s UEFA CC sa môžu prihlásiť na školenie trénerov licencie „UEFA B“ bez absolvovania školenia licencie „UEFA 
Grassroots C“ a požadovanej trénerskej praxe medzi týmito školeniami.  

2. Podmienky prihlásenia sa vrcholových hráčov na školenie trénerov licencie „UEFA A“: 

a) platná trénerská licencia „UEFA B“, 

b) profesionálny hráč pôsobiaci minimálne 7 rokov v najvyššej súťaži  mužov jednej z členských krajín FIFA, 

c) splnenie podmienok prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA A“ uvedených v Článku 5 ods. 15 písm. c), 
pričom  na splnenie podmienky uvedenej v bode iv. postačuje 1 ročná trénerská prax vo futbalovom klube, 

d) úspešné absolvovanie prijímacích skúšok podľa tejto smernice. 

3. Podmienky prihlásenia sa vrcholových hráčov na školenie trénerov licencie „UEFA Pro“: 

a) platná trénerská licencia „UEFA A“ alebo licencia „UEFA Elite Youth“ 

b) profesionálny hráč pôsobiaci minimálne 7 rokov v najvyššej súťaži mužov jednej z členských krajín FIFA,  

c) minimálne 2 roky preukázateľného vykonávania trénerskej praxe vo futbale na najvyššej úrovni (podľa 
sezónnej súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) s licenciou „UEFA A“ alebo licenciou 
„UEFA Elite Youth“  

d) splnenie podmienok prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA Pro“ uvedených v Článku 5 ods. 15 písm. d), 

e) profesionálny hráč s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 7 rokov v najvyššej súťaži jednej z členských 
krajín FIFA a minimálne 50 oficiálnych štartov za „A“ reprezentáciu alebo 50 štartov v medzinárodných 
súťažných stretnutiach) môžu požiadať UEFA o odpustenie potrebnej praxe od získania licencie „UEFA A“, 

f) podmienkou na prijatie je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok. 
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Článok 7 

Zabezpečovanie a organizácia školení 

1. SFZ zodpovedá za všetky školenia UEFA a národných trénerských diplomov a licencií. 

2. Organizácia a zabezpečovanie školení vyplýva z odporúčania UEFA CC a zo štruktúry vzdelávania vo futbale na 
Slovensku. 

3. SFZ je na základe UEFA CC (čl. 2 ods. 6 a čl. 3 ods. 7 až 11) pri zabezpečovaní a organizovaní školení oprávnený 

a) určiť  miesto konania jednotlivých blokov školení,  

b) určiť priebežné požiadavky a podmienky na ukončenie školenia, 

c) vylúčiť študenta zo školenia pri nesplnení priebežných alebo záverečných požiadaviek školenia, 

d) vylúčiť študenta zo školenia pri porušení etického kódexu, neplnení si požiadaviek na školení, alebo iným 
spôsobom porušujúcim predpisy SFZ. 

4. SFZ je na základe UEFA CC (čl. 2 ods. 6 a čl. 3 ods. 7 až 11) pri zabezpečovaní a organizovaní školení povinný 

a) zadefinovať obsah, rozsah, požiadavky a spôsob hodnotenia pre jednotlivé školenia, 

b) zostaviť časový harmonogram spojený s organizáciou jednotlivých školení, 

c) zabezpečiť lektorský zbor pre jednotlivé typy školení, vyberať si na základe vlastného usúdenia a požiadaviek 
UEFA lektorov pre jednotlivé typy školení. Lektor musí mať minimálne rovnaký diplom a licenciu, na akej úrovni 
školenia prednáša. Výnimkou je zabezpečovanie lektorov pre všeobecnú časť školení (napr.: na anatómiu, 
fyziológiu a pod.), 

d) poskytnúť informáciu o právach a povinnostiach držiteľov UEFA diplomov a licencií. 

5. Práva študentov počas školení sú 

a) študovať na školení, na ktoré bol prijatý, 

b) zapájať sa a zúčastňovať na inej činnosti spojenej so sebavzdelávaním, 

c)  vynechať časť školenia, avšak nie viac ako 10% z celkového počtu hodín školenia, 

d) písomne požiadať o prerušenie školenia, a to len zo zdravotných dôvodov,  pričom pre zachovanie účinkov 
prijatia je povinný opätovne sa zapojiť do najbližšieho školenia rovnakého typu, najneskôr však do dvoch rokov 
od prerušenia, 

e) zanechať školenie z akéhokoľvek dôvodu, 

f)  vedieť jeho celkové hodnotenie na konci školenia. 

6. Povinnosti študentov počas školení sú 

a) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby SFZ, 

b) oznámiť SFZ zmeny jeho kontaktných údajoch, 

c) na základe výzvy uhradiť poplatok za školenie, 

d) v prípade, že sa študent zraní počas školenia, musí predložiť lekársku správu. Platí aj v prípade, keď študent 
žiada o prerušenie zo zdravotných dôvodov, 

e) plniť priebežné požiadavky v určených termínoch, 

f) zdržať sa akýchkoľvek negatívnych prejavov na adresu organizátora školení. 

7. Zabezpečovanie a organizácia školení „UEFA B“ a „UEFA Grassroots C“ podlieha komunikácii medzi SFZ 



  SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 

TECHNICKÝ  ÚSEK/VZDELÁVANIE 

 

  12 

a koordinátorom vzdelávania pre príslušný región. 

8. Koordinátor vzdelávania pre príslušný región je zodpovedný za priebeh jednotlivých školení v príslušnom regióne. 

9. Školenie študent úspešne ukončí, ak je na základe priebežných požiadaviek pripustený k záverečným skúškam a na 
minimálnej vyžadovanej úrovni splní všetky časti záverečnej skúšky. 

10. Lektorský zbor jednotlivých typov školení trénerov je navrhovaný manažérom vzdelávanie trénerov SFZ a schválený 
technickým riaditeľom SFZ. 

Článok 8 

Udeľovanie trénerských diplomov a licencií 

1. Za udelenie trénerského diplomu a licencie po ukončení štúdia zodpovedá výhradne SFZ. 

2. Trénersky diplom a licenciu udeľuje a vydáva SFZ na základe odporúčania príslušnej skúšobnej komisie, nasledovne: 

a) trénerskú licenciu a diplom „UEFA Grassroots C“ pre trénerov, ktorí po splnení študijných požiadaviek ukončili 
školenie úspešným vykonaním záverečných skúšok organizovaných SFZ so súhlasom koordinátora vzdelávania 
alebo manažéra vzdelávania, 

b) trénerskú licenciu a diplom „UEFA B“ pre trénerov, ktorí po splnení študijných požiadaviek ukončili školenie 
úspešným vykonaním záverečných skúšok organizovaných SFZ so súhlasom koordinátora vzdelávania alebo 
manažéra vzdelávania, 

c) trénerskú licenciu a diplom „SFZ Goalkeeper“, „SFZ Futsal“ pre trénerov, ktorí po splnení študijných 
požiadaviek ukončili školenie úspešným vykonaním záverečných skúšok organizovaných SFZ a so súhlasom 
manažéra vzdelávania trénerov, 

d) trénerskú licenciu a diplom „SFZ Fitnes“ pre trénerov, ktorí po splnení požiadaviek podľa tejto smernice, 
požiadajú SFZ o uznanie vzdelania so súhlasom manažéra vzdelávania trénerov, 

e) trénerské licencie a diplomy „UEFA A“, „UEFA Elite Youth A“, „UEFA Goalkeeper A“, „UEFA Futsal B“ pre 
trénerov, ktorí po splnení študijných požiadaviek ukončili školenie úspešným vykonaním záverečných skúšok, 
organizovaných SFZ a so súhlasom manažéra vzdelávania trénerov SFZ a technického riaditeľa SFZ, 

f) trénerskú licenciu a diplom „UEFA Pro“ pre trénerov, ktorí po splnení študijných požiadaviek ukončili školenie 
organizované SFZ, úspešným vykonaním záverečných skúšok so súhlasom manažéra vzdelávania trénerov SFZ, 
technického riaditeľa SFZ  a technického úseku UEFA. 

3. Prideľovanie jednotlivých trénerských diplomov a licencií pre absolventov univerzít a vysokých škôl príslušného 
zamerania, prípadne  stredných športových škôl upresňuje čl. 8 ods. 8 až 12 tejto smernice. 

4. Trénerský diplom a licencia nadobúdajú platnosť dňom ukončenia vzdelávacieho programu záverečnými skúškami a 
splnením všetkých podmienok na udelenie trénerského diplomu a licencie. 

5. Za koordináciu systému vzdelávania v príslušných regiónoch (RFZ a ObFZ) je zodpovedný koordinátor vzdelávania pre 
príslušný región, ktorý spolupracuje s TMK v jednotlivých RFZ a ObFZ. Koordinátora vzdelávania pre príslušný región 
navrhuje úsek vzdelávania na schválenie technickému riaditeľovi. 

6. Evidenciu trénerských licencií vykonáva Technický úsek SFZ. 

7. Po úspešnom absolvovaní školenia a na základe udelenia trénerského diplomu podľa čl. 7 ods. 2 tejto smernice má 
tréner nárok na vydanie trénerskej licencie. Trénerskú licenciu vydáva výhradne SFZ na základe žiadosti adresovanej 
Úseku vzdelávania SFZ, ktorej súčasťou má byť aj prihláška trénera do Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) 
(ak chce tréner vykonávať trénerskú činnosť v SR). 

8. Usmernenie k udeľovaniu trénerského diplomu a licencie „UEFA Grassroots C“:  
Trénersky diplom a trénerskú licenciu „UEFA Grassroots C“ (podľa usmernenia SFZ) získavajú: 

a) absolventi stredných športových škôl, ktorí ukončia štúdium maturitnou skúškou z predmetu - športová 
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príprava. Nárok na udelenie trénerskej licencie im vzniká po úspešnom absolvovaní skúšok príslušného 
školenia organizovaného SFZ, 

b) absolventi fakúlt príslušných univerzít a vysokých škôl so študijným odborom učiteľstvo umelecko – 
výchovných a výchovných predmetov, študijný program telesná výchova, ukončené magisterské štúdium,  

c) študenti fakúlt príslušných vysokých škôl s učiteľským a neučiteľským študijným programom – telesná výchova, 
resp. trénerstvo, ktorí absolvujú voliteľný predmet alebo povinne voliteľný predmet (ide o predmet, ktorý má 
rozsah minimálne 5 semestrov), ukončia 2 semestre tohto predmetu a splnia požiadavky pre postup do 
ďalšieho semestra štúdia, majú nárok na udelenie „UEFA Grassroots C licencie“, 

d) študenti príslušných fakúlt vysokých škôl so študijným odborom šport, študijným programom   trénerstvo, 
Športová špecializácia – futbal (prípadne v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy) po úspešnom 
absolvovaní skúšky po 2 semestroch z predmetu športová špecializácia – futbal a zároveň ukončení 2 
semestrov štúdia. 

9. Usmernenie k udeľovaniu trénerského diplomu a licencie „UEFA B“. 
Trénersky diplom a licenciu „UEFA B“ (podľa usmernenia SFZ)  získavajú: 

a) absolventi príslušných fakúlt vysokých škôl s učiteľským a neučiteľským študijným programom – telesná 
výchova, resp. trénerstvo, ktorí záverečnou skúškou ukončia povinne voliteľný predmet alebo voliteľný 
predmet „Futbal“ (v rozsahu minimálne 5 semestrov) po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia 
(vypracovanie a obhájenie záverečnej práce zo Špecializácie – futbal, úspešné absolvovanie záverečných 
skúšok) získavajú licenciu „UEFA B“. Podmienkou udelenia je preukázateľná 1 ročná trénerská prax v pozícii 
trénera alebo asistenta trénera od získania licencie „UEFA Grassroots C“ (ide o poslucháčov, ktorí vykonali 
skúšku z povinne voliteľného alebo voliteľného predmetu „Futbal“, v praxi to znamená, že nie zo športovej 
špecializácie „Trénerstvo – futbal“ ), 

b) absolventi príslušných fakúlt vysokých škôl so študijným odborom šport, študijným programom trénerstvo, 
športová špecializácia futbal (prípadne v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy) po úspešnom ukončení 
bakalárskeho štúdia (vypracovanie a obhájenie záverečnej práce zo športovej špecializácie „Trénerstvo – 
futbal“, úspešné absolvovanie záverečných skúšok, súčasťou ktorých je skúška zo špecializácie „Trénerstvo – 
futbal). Podmienkou je ale preukázateľná 1 ročná trénerská prax v pozícii trénera alebo asistenta trénera od 
získania trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“. 

10. Usmernenie k udeľovaniu diplomu a trénerskej licencie „UEFA A“. 
Trénersky diplom a licenciu „UEFA A“ (podľa smerníc SFZ) získavajú absolventi akreditovaného denného magisterského 
štúdia na príslušnej vysokej škole so študijným odborom šport, študijným programom trénerstvo, športová špecializácia 
futbal (prípadne v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy) po úspešnom ukončení denného magisterského štúdia 
(vypracovanie a obhájenie záverečnej práce zo športovej špecializácie „Trénerstvo – futbal“, úspešné absolvovanie 
záverečných skúšok, súčasťou ktorých, je skúška zo špecializácie „Trénerstvo – futbal“ ) získavajú licenciu UEFA „A“. 
Podmienkou udelenia je preukázateľná 2 ročná trénerská prax od získania trénerskej licencie „UEFA B“ v kluboch, v 
ktorých družstvo mužov pôsobí v prvých dvoch najvyšších súťažiach alebo v kluboch so štatútom Futbalových akadémií 
resp. Útvaru talentovanej mládeže v pozícii trénera alebo asistenta trénera v družstvách, ktoré svoje súťažné zápasy hrajú 
podľa pravidiel futbalu 11:11 a úspešné absolvovanie skúšok, ktoré sú totožné so záverečnými skúškami tohto školenia 
organizované SFZ. 

11. Usmernenie k udeľovaniu trénerského diplomu a licencie „SFZ Futsal“. 
Trénersky diplom a trénerskú licenciu „SFZ Futsal“ získavajú: 

a) reprezentanti vo futsale, ktorí absolvovali minimálne 25 oficiálnych štartov za „A“ reprezentáciu SR. Nárok na 
udelenie trénerskej licencie vzniká po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok príslušného školenia 
organizovaného SFZ, 

b) držitelia základných trénerských futbalových licencií po absolvovaní špeciálnej časti záverečných skúšok 
daného  školenia, 
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c) absolventi fakúlt príslušných vysokých škôl s učiteľským a neučiteľským študijným programom – telesná 
výchova, resp. trénerstvo, ktorí absolvovali a ukončili voliteľný predmet alebo povinne voliteľný predmet 
Futsal v rozsahu minimálne jedného semestra. 

12. Usmernenie k udeľovaniu diplomu a špecializovanej trénerskej licencie „SFZ Fitnes“. 
Trénersky diplom a licenciu „SFZ Fitnes“ (podľa smerníc SFZ) získavajú: 

a) absolventi akreditovaného štúdia na príslušnej vysokej škole so študijným odborom šport, študijným 
programom kondičné trénerstvo alebo fitnes (prípadne v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy) po 
úspešnom ukončení denného alebo externého bakalárskeho alebo magisterského štúdia a absolvovaní 
školenia licencie „UEFA B“, 

b) absolventi akreditovaného štúdia na príslušnej vysokej škole so študijným odborom šport, prípadne v 
kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy po úspešnom ukončení denného alebo externého bakalárskeho 
alebo magisterského štúdia do roku 2008 a absolvovaní školenia licencie „UEFA B“ a preukázanie profesného 
zamerania ako kondičný tréner, 

c) absolventi akreditovaného školenia trénerov III. kvalifikačného stupňa - kondičný tréner. Podmienkou je ale 
absolvovanie školenia „UEFA B“ licencie, 

d) odborníci s udelenými akademickými titulmi (PhD., Doc., Prof.), ktorí sa špecializujú na kondičnú prípravu v 
športe. 

 

Článok 9 

Poplatky za školenia a vystavenie trénerských licencií 

1. Organizátor školenia je oprávnený, podľa  UEFA CC, vyberať od účastníkov poplatky za školenie trénerov. 

2. Tieto poplatky majú byť v reálnej výške nákladov za dané školenie prepočítané na jedného študenta. 

3. Diplom o absolvovaní školenia a trénerskú licenciu udeľuje výhradne SFZ, ktorý je zodpovedný za všetky školenia v 
súlade s Trénerskou konvenciou UEFA, bezplatne. 

4. Pri vylúčení študenta zo školenia trénerov SFZ určí, či a v akej výške sa poplatok študentovi vráti. 

4. Ak študent zanechá školenie, poplatok za školenie sa mu nevracia.  

5. Ak študent preruší štúdium a do dvoch rokov nesplní podmienky ukončenia školenia, poplatok sa nevracia. 

6. Ak sa školenie z akéhokoľvek dôvodu neotvorí, organizátor má povinnosť uhradený poplatok za školenie vrátiť 
prihláseným uchádzačom. 

7. Na základe žiadosti o predĺženie trénerskej licencie pri splnení podmienok uvedených v tejto smernici SFZ predlžuje 
trénerské licencie bezplatne. 

8. Školiace strediská NTC Senec a NTC Poprad sú pre školenia organizované SFZ k dispozícii bezodplatne. 

 

Článok 10 

Frekvencia a garancia školení  

1. Tréner futbalu licencie „UEFA Grassroots C“: 
Frekvencia školení je podľa potrieb RFZ, resp. ObFZ, prípadne manažéra vzdelávania trénerov SFZ. Garantom je SFZ, ktorý 
prostredníctvom koordinátora vzdelávania trénerov pre príslušný región v spolupráci s RFZ, resp. ObFZ zabezpečuje 
školenie. Učebný plán predstavuje minimálne 60 hodín. 

2. Tréner futbalu licencie „UEFA B“: 
Frekvencia školení je podľa potrieb RFZ, prípadne manažéra vzdelávania trénerov SFZ. Garantom je SFZ, ktorý 
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prostredníctvom Koordinátora vzdelávania trénerov pre príslušný región v spolupráci s RFZ zabezpečuje školenie. Učebný 
plán predstavuje minimálne 120 hodín. 

3. Tréner futbalu licencie „UEFA A“: 
Frekvencia školení je 1x ročne. Garantom je SFZ, ktorý prostredníctvom manažér vzdelávania trénerov SFZ zabezpečuje 
školenie. Učebný plán predstavuje minimálne 180 hodín. 

4. Tréner futbalu licencie UEFA „Pro“: 
Frekvencia školení je 1x za 2 roky. Garantom školení je SFZ, ktorý prostredníctvom manažér vzdelávania trénerov 
zabezpečuje školenie. Učebný plán predstavuje minimálne 360 hodín. 

5. Tréner licencie „SFZ Goalkeeper“: 
Frekvencia školení je 1x ročne alebo podľa zváženia manažéra vzdelávania trénerov. Garantom je SFZ, ktorý 
prostredníctvom manažéra vzdelávania trénerov SFZ zabezpečuje školenie. Učebný plán predstavuje minimálne 40 hodín. 

6. Tréner licencie „UEFA Goalkeeper A“: 
Frekvencia školení je 1x za 2 roky alebo podľa zváženia manažéra vzdelávania trénerov SFZ. Garantom je SFZ, ktorý 
prostredníctvom manažéra vzdelávania trénerov SFZ zabezpečuje školenie. Učebný plán predstavuje minimálne 120 
hodín. 

7. Tréner futbalu licencie „UEFA Elite Youth A“: 
Frekvencia školení je 1x za 2 roky alebo podľa zváženia manažéra vzdelávania trénerov SFZ. Garantom je SFZ, ktorý 
prostredníctvom manažér vzdelávania vzdelávania trénerov SFZ organizuje školenie. Učebný plán predstavuje minimálne 
80 hodín (pre držiteľov „UEFA A“ licencie).  

8. Tréner licencie „SFZ Futsal“: 
Frekvencia školení je 1x ročne alebo podľa zváženia manažéra vzdelávania trénerov. Garantom je SFZ, ktorý 
prostredníctvom manažéra vzdelávania trénerov SFZ zabezpečuje školenie. Učebný plán predstavuje minimálne 60 hodín 
(na úrovni licencie „UEFA Grassroots C“). 

7. Tréner futbalu licencie „UEFA Futsal B“: 
Frekvencia školení je 1x za 2 roky alebo podľa zváženia manažéra vzdelávania trénerov SFZ. Garantom je SFZ, ktorý 
prostredníctvom manažéra vzdelávania trénerov SFZ organizuje školenie. Učebný plán predstavuje minimálne 120 hodín. 

 

Článok 11 

Systém predlžovania trénerských licencií 

1. V súlade s UEFA Konvenciou k vzdelávaniu trénerov je platnosť trénerskej licencie časovo obmedzená. Po skončení 
tohto časového obdobia je potrebné obnoviť platnosť trénerskej licencie. Počas doby platnosti licencie je potrebné 
absolvovať ďalšie vzdelávanie (formou účasti na seminároch alebo Trénerskej konferencii SFZ), alebo inou aktivitou v 
oblasti vzdelávania trénerov vo futbale. 

Podmienky platnosti a predlžovania trénerských licencií 

Licencia Platnosť Podmienky predĺženia 

(počet hodín na špecializovaných seminároch) 

UEFA Grassroots C 3 roky 8 hodín 

SFZ Goalkeeper 3 roky 8 hodín 

SFZ Fitnes 3 roky 8 hodín 
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SFZ Futsal 3 roky 8 hodín 

UEFA Futsal B 3 roky 15 hodín 

(z toho možné uznať max. 5 hodín inej aktivity v oblasti vzdelávania) 

UEFA B 3 roky 15 hodín 

(z toho možné uznať max. 5 hodín inej aktivity v oblasti vzdelávania) 

UEFA A 3 roky 15 hodín 

(z toho možné uznať max. 5 hodín inej aktivity v oblasti vzdelávania) 

UEFA Elite Youth 3 roky 15 hodín 

(z toho možné uznať max. 5 hodín inej aktivity v oblasti vzdelávania) 

UEFA Goalkeeper A 3 roky 15 hodín 

(z toho možné uznať max. 5 hodín inej aktivity v oblasti vzdelávania) 

UEFA Pro 3 roky 15 hodín 

(z toho možné uznať max. 5 hodín inej aktivity v oblasti vzdelávania) 

  

2. Počet hodín potrebných na predĺženie trénerskej licencie môžu tréneri získať aj svojou aktivitou v oblasti vzdelávania 
(max. 5 hod.), a to: 

a) prednáškovou činnosť na školeniach a seminároch trénerov, 

b) účasťou na stážach v zahraničných profesionálnych kluboch (držitelia UEFA B licencie môže absolvovať stáž aj 
v profesionálnych kluboch na Slovensku), 

c) účasťou na stážach organizovaných UEFA, 

d) odbornou publikačnou činnosťou (uznaný počet hodín podľa náročnosti a rozsahu je v kompetencií manažéra 
vzdelávania trénerov). 

Túto aktivitu musí tréner dokladovať oficiálnym dokumentom – potvrdením alebo správou zo stáže. 

3. V prípade, že si tréner nepredĺžil platnosť svojej trénerskej licencie, za každých 12 mesiacov od ukončenia platnosti 
licencie sa od neho vyžaduje 5 hodín navyše na seminároch alebo inej vzdelávacej aktivity vo futbale. 

4. V prípade, že tréner je držiteľom viacerých trénerských licencií (základná a špecializovaná), je povinný absolvovať 
potrebný rozsah hodín na predĺženie licencií samostatne k jednotlivým licenciám účasťou na príslušných špecializovaných 
seminároch. 

5. V prípade, že tréner je držiteľom viacerých trénerských licencií (základná a špecializovaná), platnosť jednotlivých licencií 
sa vzájomne nepodmieňuje (t.z. platnosť špecializovanej licencie nie je podmienkou platnosti základnej licencie a platnosť 
základnej licencie nie je podmienkou platnosti špecializovanej licencie), ak to rozpis jednotlivých súťaží nevyžaduje. 

6. Platnosť trénerských licencií u trénerov starších ako 65 rokov je 10 rokov. Podmienkou predĺženia je v rámci ďalšieho 
vzdelávania počas doby platnosti účasť na špecializovanom seminári podľa trénerskej licencie v rozsahu 8 hodín.  

6. Platnosť trénerských licencií podľa ods. 1 a požiadavky na ich predĺženie sú platné pre trénerské licencie vydané SFZ od 
01.01.2016. 

7. SFZ garantuje v spolupráci s TMK ObFZ, RFZ a Technickým úsekom SFZ organizovanie tematicky diferencovaných 
seminárov, ktoré môžu slúžiť na predĺženie platnosti trénerských licencií. 

8. Na všetkých seminároch je možné obmedziť účasť aj kapacitou. Informácie o ich organizovaní vždy zverejní organizátor 
s dostatočným časovým predstihom. 

Frekvencia predpokladaných realizovaných seminárov k predlžovaniu licencií 
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Seminár Pre licencie Frekvencia (minimálna) Organizátor 

Profesionálny futbal UEFA Pro 1x ročne SFZ 

Amatérsky futbal UEFA A 1x ročne SFZ 

Elitný mládežnícky futbal 
UEFA Pro 

UEFA A 

UEFA Elite Youth 

1x ročne SFZ 

Regionálny futbal UEFA Grassroots C 

UEFA B 

4x ročne SFZ v spolupráci s RFZ, ObFZ 

Ženský futbal 
UEFA Grassroots C 

UEFA B 

UEFA A 

1x ročne SFZ 

Brankári vo futbale SFZ Goalkeeper 
UEFA Goalkeeper A 

1x ročne SFZ 

Fitnes 
SFZ Fitnes 

1x ročne SFZ 

Futsal SFZ Futsal 
UEFA Futsal B 

1x ročne 
SFZ v spolupráci so Slovenským 

futsalom 

 

9. Konferencia trénerov SFZ je organizovaná každoročne v mesiaci december a môže slúžiť na predĺženie trénerských 
licencií „UEFA Pro“, „UEFA A“ a „UEFA B“. 

10. Semináre organizované inými subjektmi na území SR môžu slúžiť na predĺženie trénerských licencií len v prípade, ak sú 
organizované v spolupráci so SFZ. 

11. Semináre absolvované v zahraničí k uznaniu predĺženia trénerských licencií je potrebné vopred prekonzultovať s 
úsekom vzdelávania SFZ. 

 

Článok 12 

Odňatie a opätovné udelenie trénerskej licencie 

1. Tréner je pri výkone svojej trénerskej činnosti povinný dodržiavať všeobecne platné etické zásady a princípy fair – play. 

2. Trénerská licencia môže byť odňatá, ak tréner 

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. 

3. Tréner, ktorému bola odňatá trénerská licencia, nestráca svoje získané trénerské vzdelanie, ale na základe odňatia 
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trénerskej licencie nemôže vykonávať trénerskú činnosť vo futbale. 

4. O konaní o odňatí platnosti trénerskej licencie musí byť tréner písomne informovaný a  má právo vyjadriť sa k predmetu 
konania vedenému voči nemu. 

5. Rozhodnutie o odňatí musí byť písomné s odôvodnením a musí byť doručené trénerovi doporučenou poštou. 

6. Proti odňatiu platnosti trénerskej licencie má tréner možnosť odvolať sa na SFZ, a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia o odňatí licencie. 

7. SFZ pri odňatí trénerskej licencie zabezpečí jej opätovné získanie, ktoré závisí na splnení podmienok stanovených na 
základe previnenia a konkrétnej situácie, a to do 15 dní od požiadania. Opätovné získanie trénerskej licencie je bezplatné. 

8. Opätovné udelenie trénerskej licencie je posudzované na základe osobnej žiadosti trénera, ktorému bola licencia 
odňatá. 

9. V prípade úmrtia držiteľa trénerskej licencie je licencia zmazaná z evidencie trénerských licencií SFZ. V evidencii zostáva 
len záznam o získanom trénerskom vzdelaní. 

 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

1. Za vzdelávanie trénerov sú zodpovedné tieto kontaktné osoby: 

a) Technický riaditeľ SFZ (min. požiadavka UEFA Pro),  

b) Manažér vzdelávania trénerov SFZ (min. požiadavka UEFA Pro), 

c) Koordinátor vzdelávania trénerov v bratislavskom regióne (min. požiadavka UEFA A), 

d) Koordinátor vzdelávania trénerov v západoslovenskom regióne (min. požiadavka UEFA A), 

e) Koordinátor vzdelávania trénerov v stredoslovenskom regióne (min. požiadavka UEFA A), 

f) Koordinátor vzdelávania trénerov vo východoslovenskom regióne (min. požiadavka UEFA A). 

2. Platnosť trénerských licencií sa končí k 30.06. alebo 31.12. daného roku. SFZ predlžuje platnosť trénerských licencií v 
mesiacoch január – február a júl - august. Žiadosti o predĺženie trénerských licencií na predpísanom tlačive (dostupné na 
internetovej stránke SFZ) sa doručujú na Technický úsek SFZ v uvedených termínoch. 

3. Absolventi vysokých škôl a univerzít uvedených v tejto smernici musia podať žiadosť na SFZ do 30.06, resp. do 31.12. 
Trénerské licencie a diplomy sa im budú vystavovať len k uvedeným termínom. K žiadosti musí byť priložený doklad o 
absolvovaní príslušného stupňa štúdia v stanovenom študijnom programe (vysvedčenie zo štátnej skúšky, diplom, výpis 
absolvovaných predmetov a protokol o záverečnej skúške podpísaný zodpovedným vyučujúcim špecializácie). 

4. Žiadosti o vystavenie a predĺženie trénerských licencií musia byť doručené Úseku vzdelávania trénerov SFZ na 
predpísaných tlačivách, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke SFZ, poštou, alebo z mailovej adresy  žiadateľa 
uvedenej v ISSF. 

5. Každý tréner je zodpovedný za platnosť svojej trénerskej licencie. 

6. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nejasností výkladu tejto smernice rozhoduje Technický riaditeľ SFZ. 

 

Článok 14 

Účinnosť smernice 

Táto smernica nadobúda účinnosť od 07. 11. 2017. 
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Príloha č. 1 k Smernici k vzdelávaniu trénerov SFZ 

 
Podmienky absolvovania prijímacích skúšok na UEFA A a UEFA Pro 

1. Podmienky absolvovania prijímacích skúšok na školenie trénerov „UEFA A“ licencie. Pre účasť na prijímacích skúškach 
musí uchádzač splniť podmienky a preukázať potrebné dokumenty: 

i prihláška na školenie do stanoveného termínu, 

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

iii. potvrdenie o trénerskej praxi (súpiska družstva doplnená zápismi zo stretnutí, prípadne dohoda či zmluva medzi 
trénerom a klubom) 

iv. profesný životopis 

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

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

vii. 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: 

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

➢ 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. Hra splnil - nesplnil 

  

3. Bonifikačné 
body 

Odborné aktivity (max. 15 bodov) 

Hlavný tréner regionálnych výberov 

5 
Člen TMK RFZ, ObFZ (min. 2 roky) 

Publikačná, edičná a lektorská činnosť od získania UEFA B 
licencie 

 

2. Podmienky absolvovania prijímacích skúšok na školenie trénerov „UEFA Pro“ licencie. Pre účasť na prijímacích skúškach 
musí uchádzač splniť podmienky a predložiť dokumenty: 

i.  prihláška na školenie do stanoveného termínu,  

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

iii.  potvrdenie o trénerskej činnosti (sezónna súpiska družstva doplnená zápismi zo stretnutí, prípadne dohoda či 
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zmluva medzi trénerom a klubom), 

iv.  prípadné potvrdenie o hráčskej činnosti kvôli bonifikačným bodom (potvrdenia spolu s čestným prehlásením 
zabezpečuje uchádzač), 

v.  profesný životopis, 

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

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

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

Obsah prijímacích skúšok školenia trénerov „UEFA Pro“ licencie: 

➢ písomný test – teoretické poznatky na úrovni trénera „UEFA A“ licencie (podľa učebných osnov tohto typu 
školenia garantovaným SFZ), 

➢ ústna skúška z didaktiky futbalu – absolvujú len úspešní uchádzači na písomnom teste. 

Hodnotenie prijímacích skúšok UEFA Pro licencie: 

 Hodnotenie prijímacích skúšok 

  
Kritérium/spôsob 

hodnotenia 
Body 

Te
o

re
ti

ck
á 

ča
sť

 

1. Písomka min. 50% min. 30b. 

2. Ústna skúška 

A 15 

B 10 

C 5 

Fx 0 

  

3
. B

o
n

if
ik

ač
n

é
 b

o
d

y 

Hráčske skúsenosti (uznáva sa najvyššie možné bodové hodnotenie) 

min. 20 štartov v seniorskej reprezentácii  15 

min. 150 štartov v najvyššej seniorskej súťaži 10 

menej ako 150 v najvyššej seniorskej súťaži 5 

Trénerské skúsenosti (min. 1 rok, uznáva sa najvyššie možné bodové hodnotenie) 

Najvyššia súťaž (1. asistent) 
15 

2. liga seniorov (hlavný tréner) 

1. liga st. dorastu – hlavný tréner 

10 

Športový riaditeľ mládeže 

(v kluboch so štatútom Futbalových akadémii SFZ) 

1. asistent trénera v reprezentačných výberoch U15-U20, "WA" 

Hlavný tréner pri ženských výberoch WU15-WU19 

1. asistent trénera pri ženských výberoch WU15-WU19 
5 

Hlavný tréner regionálnych výberov 

Odborné aktivity (min. 3 roky) 

Člen TMK RFZ 
5 

Publikačná a edičná činnosť 

 

Ak uchádzač je hodnotený na z ktorejkoľvek časti prijímacích skúšok FX, nemôže byť prijatý na školenie trénerov. 

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


