VZDELÁVANIE
TRÉNEROV SFZ
ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE
Organizátor:
Názov školenia:
Termín školenia:
Organizácia školenia:

Technický úsek SFZ v spolupráci s TMK BFZ
UEFA Grassroots C 2018 - Bratislava
22.09 - 19.11.2018
+ záverečné skúšky (07. - 14.12.2018)
6 bloky
Blok
termín
deň
B1
22.09.2018
sobota
B2
08.10.2018
pondelok
B3
25.10.2018
štvrtok
B4
09.11.2018
piatok
B5
10.11.2018
sobota
B6
19.11.2018
pondelok

čas
8:30 – 17:15
14:00 – 19:30
15:00 – 20:00
15:00 – 20:00
8:30 – 16:30
14:00 – 20:00

Poplatok za školenie :

100,- euro
(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú a praktickú časť,
prenájom šport. areálu, odmeny lektorom)
IBAN: SK64 0200 0000000 182937 012
VS: 060
V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko!

Prihlášky :

Prihlášky zasielať len elektronickou formou do 10.09.2018 na
e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.
Prihlášku nájdete na adrese: https://bfz.futbalnet.sk
/ TRÉNERI A MLÁDEŽ / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ

Potvrdenie o účasti :

Záujemcovia, ktorí zaslali predbežnú prihlášku svoju účasť na
školení potvrdia do 10.09.2018 zaslaním :
1.
doklad o zaplatení poplatku,
2.
výpis z registra trestov,
3.
potrdenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať školenie trénerov.
Vyššie uvedené kópie dokladov zašlite mailom na adresu :
michal.kovac@futbalsfz.sk.
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VZDELÁVANIE
TRÉNEROV SFZ
INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE
1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention
(UEFA CC).
2. Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z
celkového počtu prijatých študentov).
3. Pre účasť na školení licencie„UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.
4. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz
pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.
5. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:
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.
8. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.
Ak študent preruší štúdium (písomne nepožiada o prerušenie školenia zo zdravotných dôvodov) poplatok za
školenie sa nevracia a v ďalšom termíne si v prípade záujimu musí zaplatiť za školenie ešte raz. Školenie študent
úspešne ukončí, ak je na základe priebežných požiadaviek pripustený k záverečným skúškam a na minimálnej
vyžadovanej úrovni splní všetky časti záverečnej skúšky.
Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GRASSROOTS C“:
a) minimálny vek 18 rokov,
b) prihláška na školenie,
c) zaplatenie poplatku za školenie,
d) odoslaná kópia výpisu z registra trestov,
e) odoslaná kópia potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti absolvovať školenie trénerov.

V prípade, že sa z vážnych príčin nebudete môcť školenia zúčastniť, obratom to treba oznámiť na
t.č. 0902/ 937 031, alebo na : michal.kovac@futbalsfz.sk.

Bratislava, 24.08.2018
Spracoval: Michal Kováč
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