
Podmienky platnosti predĺženia licencií. 

 
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 

seminárov alebo konferencie), alebo inou aktivitou v oblasti vzdelávania trénerov vo futbale.  

 

UEFA Grassroots C licencia má platnosť 3 roky. Počet hodín absolvovaných 

špecializovaných seminároch počas tohto obdobia je 5 hodín. 

 

UEFA B, UEFA A, UEFA GK A, UEFA PRO má platnosť licencie 3 roky. Počet hodín 

absolvovaných špecializovaných seminároch počas tohto obdobia je 15 hodín (z toho možné 

uznať 5 hodín inej aktivity v oblasti vzdelávania).  

 

Počet hodín potrebných na predĺženie trénerskej licencie môžu tréneri získať aj svojou 

aktivitou v oblasti vzdelávania (max. 5 hod.), a to: 

a) prednášková činnosť na školeniach a seminároch trénerov, 

b) účasť na stážach v zahraničných profesionálnych kluboch (držitelia UEFA B licencie môže 

absolvovať stáž aj v profesionálnych kluboch na Slovensku), 

c) účasť na stážach organizovaných UEFA, 

d) odborná publikačná činnosť podľa náročnosti a rozsahu je udelený počet hodín v 

kompetencií 

manažéra vzdelávania. 

 

Žiadosť o predlženie licencie sa od 1.6.2020 podáva elektronicky cez ISSF konto 

trénera/elektronická podateľňa/žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis 

postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii sfz/tréneri/dokumenty. 

 

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. 

 

Frekvencia seminárov k predlžovaniu licencií organizuje TMK ZsFZ 2-3x ročne. 

 

Tréneri sa starajú o svoje trénerské vzdelanie a sú povinní sledovať platnosť svojej licencie 

v ISSF systéme (konto trénera) a zúčastňovať sa školení, seminárov na predĺženie platnosti 

licencie, ktorú organizuje TMK ZsFZ TMK ObFZ a Technický úsek SFZ.  

 

Trénerská licencia môže byť dočasne odňatá, ak tréner bude počas súťažného ročníka 

3-krát disciplinárne vyriešený zákazom činnosti , ak tréner 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. 


