
 

 

Vzdelávanie tréneriek 

Slovenský futbalový zväz v spolupráci s UEFA štartuje nový projekt v rámci podpory rozvoja 
ženského futbalu. Cieľom UEFA a SFZ je nárast počtu tréneriek vo futbale. 

Typ školenia:  

- UEFA Grassroots C licencia 

Termín školení: 

Október 2018 – Marec 2019 

Ciele školenia:  

- priniesť vzdelávanie žien vo futbale priamo do klubov 

- navýšenie počtu tréneriek vo futbale 

Uplatnenie po školení:  

- v mládežníckych družstvách chlapcov a dievčat v kluboch na pozíciu hlavný tréner/ asistent trénera   

- v kluboch v nižších súťažiach dospelých na pozíciu hlavný tréner/ asistent trénera   

- v materských školách zapojenie do projektu Dajme spolu gól – realizácia pohybovo-športových 
aktivít so zameraním na futbal 

 - v základných školách zapojenie do projektu Dajme spolu gól – realizácia krúžkov futbalu od 
školského roka 2020/21 

- festivaly futbalu dievčat 

- letní futbalové kempy pre dievčatá 

Začlenenie žien, tréneriek do realizačných tímov ženských družstiev v kluboch s licenciou FA/ÚTM - 
táto požiadavka bude súčasťou licenčného systému mládeže SFZ od sezóny 2020/21 

Forma:  

- individuálne školenia skupiny hráčok starších ako 18 rokov prípadne tých hráčok, ktoré dovŕšia 



 

 

v tomto roku 18 rokov,  priamo v kluboch 1.ligy žien (na základe licenčného systému) externými 
lektormi SFZ 

Cieľová skupina:  

- hráčky z družstiev dorasteniek a žien v kluboch 1. a 2. ligy žien  

- študentky univerzít, ktorých ukončené vzdelanie nespĺňa minimálne podmienky na udelenie UEFA 
Grassroots C licencie 

- ďalšie dievčatá - dobrovoľníčky z okolitých obcí a miest, ktoré prejavia záujem o školenie 

Zodpovedné osoby pri zabezpečovaní školenia v kluboch: 

- profesionálni tréneri SFZ pre ženský futbal a externí lektori 

Kto bude školiť: 

- externí  lektori vzdelávania SFZ (3 osoby) 

Región BFZ – pre kluby: ŠK Slovan Bratislava, NMŠK 1922 Bratislava, FC Spartak Trnava – lektor:  
Natália Látal Mackovičová 

Región ZsFZ/SsFZ  - pre kluby: FC Nitra, Spartak Myjava, MŠK Žilina, MFK Dukla B. Bystrica, MFK 
Ružomberok – lektor: Ján Rosinský 

Región VsFZ  - pre kluby: Partizán Bardejov, FC Lokomotíva Košice – lektor: Peter Szénay 

Miesto školení: 

- priestory v kluboch 1.ligy žien 

- priestory v kluboch s licenciou Futbalovej akadémie (FA) alebo Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), 
hrajúce 1.alebo 2.ligu žien 

- v prípade vyššieho počtu hráčok (záujemkýň) z ďalších klubov, by sa školenie uskutočnilo v určených 
priestoroch v blízkosti hráčok z klubov   

Požiadavky na FA/ÚTM na školenie: 

- zabezpečiť primeranú miestnosť (zasadačku) 

- zabezpečiť možnosti hospitácie tréningových jednotiek rôznych mládežníckych družstiev v klube 



 

 

(tieto požiadavky zabezpečí profesionálny tréner ženského futbalu SFZ v klube s licenciou FA/ÚTM) 

Periodicita školenia v kluboch: 

- 2 krát mesačne v určený deň 

- poobedňajšie hodiny (15 – 19.00 hod.) – tzn. 5 vyučovacích hodín 

Dĺžka školenia: 

- od 5 do 6 alebo mesiacov  (Október 2018 – Marec 2019) 

- celkový počet hodín, ktorý je potrebný na úspešné ukončenie UEFA C licencie je 60 hodín 

- kontaktná výuka je v trvaní 40 hodín 

- začiatok školenia je v druhej polovici októbra 2018 

Obsah školení : 

- bude zaslaný idividuálne 

Poplatok za  školenie : 

- poplatok za školenie je vo výške 50,-eur 

- uchádzačky o licenciu si zaplatia školenie v plnej výške a po ukončení celého školenia im bude suma 
v plnej výške preplatená zo SFZ. 

Prihlasovanie na školenie : 

- hráčky, ktoré prejavia záujem o školenie a chcú sa stať trénerkami, kontaktujú zástupcu SFZ:  

Natália Látal Mackovičová – tel.: 0905 871 334 alebo email: natalia.mackovicova@futbalsfz.sk  
v termíne do 30.9.2018 

Materiálne zabezpečenie na školenie pre hráčky : 

- tričko 

- mikina 

- poznámkový blok 



 

 

- knižka UEFA Grassroote C licencie 

- pero, zošity 

Celková suma: 40,-Eur 

(Všetky vyššie uvedené položky hradí SFZ) 

 

Spracoval: 17.9. 2018 Technický úsek SFZ 


