SEMINÁRE TRÉNEROV – PREDLŽOVANIE LICENCIÍ TRÉNEROV
1. Zákony a smernice, podľa ktorých sa riadi vzdelávanie trénerov
- Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Konvencia trénerov UEFA 2015
https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/f/u/t/futbalsfz.sk/ba/53/ba5333a0-d879-4eed9314-a79fffab3474.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/CoachingCoachedu/02/29/42/76/229427
6_DOWNLOAD.pdf
- Smernica o vzdelávaní trénerov – schválená 7. 11. 2017
https://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/d6/2c/d62c319f-daa9-4dae-9e0d12bde88c9d2c.pdf

2. SEMINÁRE TRÉNEROV – PREDLŽOVANIE LICENCIÍ TRÉNEROV
Podľa čl. 11 písm. 1 Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (schválenej VV SFZ 7. 11. 2017) a v súlade
s Konvenciou UEFA k vzdelávaniu trénerov:
Podmienky platnosti a predlžovania trénerských licencií
(v rámci ObFZ je možné predlžovať len licencie UEFA GRASSROOTS C a UEFA B)
Licencia

Platnosť

Podmienky predĺženia
(počet hodín na špecializovaných seminároch)

UEFA Grassroots C 3 roky
UEFA B

3 roky

8 hodín
15 hodín
(z toho možné uznať 8 hodín inej aktivity v oblasti vzdelávania)

3. ORGANIZÁCIA SEMINÁROV TRÉNEROV
(semináre trénerov sa môže organizovať aj v rámci ObFZ)
Organizátor:
Termín:
Začiatok seminára:
Miesto:
Podmienka:
Pre trénerov:
Rozsah seminára:

Technický úsek SFZ v spolupráci s VsFZ a ObFZ
určí sa dodatočne na základe dohody s ObFZ
16:00 hod.
určí sa dodatočne (v rámci ObFZ)
seminár trénerov je možné organizovať v sídle ObFZ len s podmienkou, že ObFZ zabezpečí
bezplatný prenájom ihriska a vhodnej miestnosti s kapacitou max. 30 osôb
pre trénerov UEFA B a Grassroots C licencie
4 vyučovacie hodiny (2 x 1,5 hod.)

Potvrdenie:
Účastnícky poplatok:

certifikát o účasti
na základe nákladov na organizáciu
(pri počte min. 10 a max. 30 účastníkov – cca 25.- € až 11.- €)
Poznámka:
obmedzený počet miest max. pre 30 ľudí
Prihláška:
viď príloha (v názve školenia sa uvedie Seminár trénerov ObFZ ......)
Prihlášku zasielajú záujemcovia na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk a sekretára ObFZ
Pri evidovaní min. 10 prihlášok sa určí presný termín školenia.
PROGRAM SEMINÁRA
15:45 – 16:00
16:00 – 16:10
16:10 – 16.30
16:30 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 19:30
19:30 – 19:40

Košice, 8. 2. 2018
Spracoval: Peter Szénay

prezentácia účastníkov
otvorenie seminára
Informácia o vzdelávaní trénerov
Peter Szénay – koordinátor vzdelávania VsFZ
prednáška, resp. ukážka TJ na ihrisku
prestávka
prednáška
odovzdávanie certifikátov

Peter Szénay
koordinátor vzdelávania VsFZ

