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Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií a trénerských licencií.

1. Trénerskú kvalifkáciu „Tréner I. kvalifikačného stupňa“ (podľa JVS) a trénerskú 
licenciu „C“ - „Tréner Grassroots“ (podľa usmernenia SFZ) získavajú:

a) absolventi  školenia  trénerov  I.  kvalifkačného stupňa licencie  „C“  (  akreditovaného 
vzdelávacieho programu z MŠVVaŠ SR ) organizovaného OblFZ, RFZ, SFZ

b) aktívni futbaloví hráči po dosiahnutí 50 ligových zápasov v najvyššej súťaži, prípadne 
reprezentanti SR, ktorí odohrali za SR „A“ tím seniorov minimálne  10 medzištátnych 
zápasov a úspešne absolvujú skúšky totožné so záverečnými skúškami tohto školenia 
trénerov,

c)absolventi  športových  tried  SŠ,  ktorí  absolvujú  predmet  Športová  príprava  v rámci 
vyučovacieho procesu majú zo zákona nárok na udelenie trénerskej kvalifkácie „Tréner 
I.  kvalifkačného  stupňa“.  Nárok  na  udelenie  trénerskej  licencie  „C“  im  vzniká  po 
absolvovaní vybratých predmetov všeobecnej a špeciálnej časti  školenia trénerov I. 
kvalifkačného  stupňa  licencie  „C“  (  v rozsahu  16  hodín,  t.  j.  2  dni  )  a úspešnom 
absolvovaní skúšok, ktoré sú totožné so záverečnými skúškami tohto školenia trénerov,

d) absolventi fakúlt príslušných vysokých škôl so študijným odborom učiteľstvo umelecko 
– výchovných a výchovných predmetov, študijný program telesná výchova, ukončené 
bakalárske štúdium, ktorí absolvujú špeciálnu časť školenia trénerov I. kvalifkačného 
stupňa licencie „C“ podľa JVS, vypracujú seminárnu prácu a úspešne ukončia štúdium 
skúškou  zo  špeciálnej  časti  školenia  trénerov  I.  kvalifkačného  stupňa  licencie  „C“ 
podľa JVS,

e)  poslucháči  fakúlt  príslušných vysokých škôl  s učiteľským a neučiteľským študijným 
programom  –  telesná  výchova,  resp.  trénerstvo,  ktorí  absolvujú  povinne  voliteľný 
predmet Špecializácia – futbal (v rozsahu minimálne 3 semestre) získavajú licenciu „C“ 
po vypracovaní záverečnej práce školenia trénerov I.  kvalifkačného stupňa licencie 
„C“ a po úspešnom absolvovaní skúšok, ktoré sú totožné so záverečnými skúškami 
tohto školenia trénerov, 

f)  poslucháči  príslušných fakúlt  vysokých škôl  so študijným odborom šport, študijným 
programom  trénerstvo,  športová  špecializácia  futbal  (prípadne  v kombinácii 
s učiteľstvom  telesnej  výchovy)  po  absolvovaní  2  semestrov  štúdia,  vypracovaní 
seminárnej práce školenia trénerov I. kvalifkačného stupňa licencie „C“ a úspešnom 
absolvovaní  skúšok  podľa  JVS,  ktoré  sú  totožné  so  záverečnými  skúškami  tohto 
školenia trénerov.
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2. Trénerskú kvalifkáciu „Tréner II. kvalifikačného stupňa“ (podľa JVS) a trénerskú 
licenciu „C“ - „Tréner Grassroots“ (podľa usmernenia SFZ) získavajú:

a)  absolventi  športových  tried,  stredných  športových  škôl,  ktorí  ukončia  štúdium 
maturitnou skúškou z predmetu Športová príprava majú zo zákona nárok na udelenie 
trénerskej kvalifkácie „Tréner II. kvalifkačného stupňa“. Nárok na udelenie trénerskej 
licencie „C“ im vzniká po vypracovaní seminárnej práce školenia trénerov licencie „C“ 
a úspešnom  absolvovaní  skúšok,  ktoré  sú  totožné  so  záverečnými  skúškami  tohto 
školenia trénerov.
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3. Trénerskú kvalifkáciu „Tréner II. kvalifikačného stupňa“ ( podľa JVS ), licenciu 
UEFA „B“ ( podľa usmernenia SFZ ) získavajú:

a) absolventi  školenia  trénerov  II.  kvalifkačného  stupňa  licencie  UEFA  „B“ 
( akreditovaného vzdelávacieho programu z MŠVVaŠ SR ) organizovaného RFZ, SFZ,

b) aktívni futbaloví hráči po dosiahnutí 150 ligových zápasov v najvyššej súťaži, prípadne 
reprezentanti SR, ktorí odohrali za SR „A“ tím seniorov minimálne  20 medzištátnych 
zápasov. Nárok na udelenie trénerskej licencie UEFA „B“ im vzniká vtedy, ak absolvujú 
vybraté predmety všeobecnej a  špeciálnej  časti  školenia trénerov II.  kvalifkačného 
stupňa, licencie UEFA „B“, vypracujú a obhája záverečnú prácu a úspešne absolvujú 
skúšky totožné so záverečnými skúškami tohto školenia trénerov,

c) absolventi  športových  tried,  stredných  športových  škôl,  ktorí  ukončia  štúdium 
maturitnou skúškou z predmetu Športová príprava majú zo zákona nárok na udelenie 
trénerskej kvalifkácie „Tréner II. kvalifkačného stupňa“. Nárok na udelenie trénerskej 
licencie  UEFA  „B“  im  vzniká  po  absolvovaní  vybratých  predmetov  všeobecnej  a 
špeciálnej  časti  školenia  trénerov  II.  kvalifkačného  stupňa  licencie  UEFA  „B“ 
( v rozsahu 32 hodín, t. j. 4 dni ), vypracovaní záverečnej práce, úspešnom absolvovaní 
skúšok,  ktoré  sú  totožné  so  záverečnými  skúškami  tohto  školenia  trénerov 
a preukázateľnej dvojročnej trénerskej praxi od získania licencie „C“,

d)poslucháči  príslušných  fakúlt  vysokých  škôl  s učiteľským  a neučiteľským  študijným 
programom  –  telesná  výchova,  resp.  trénerstvo,  ktorí  absolvujú  povinne  voliteľný 
predmet Špecializácia – futbal ( v rozsahu minimálne 5 semestrov ) ukončili ho skúškou 
a získali  licenciu „C“.  Nárok na udelenie trénerskej  licencie UEFA „B“ im vzniká po 
vypracovaní  záverečnej  práce, úspešnom  absolvovaní  skúšok,  ktoré  sú  totožné  so 
záverečnými skúškami  tohto školenia  a preukázateľnej  1  ročnej  trénerskej  praxi  od 
získania licencie „C“ ( ide o poslucháčov, ktorý vykonali skúšku z povinne voliteľného 
predmetu „Futbal“, v praxi to znamená, že nie zo športovej špecializácie „Trénerstvo – 
futbal“ ),

e) poslucháči  príslušných fakúlt  vysokých škôl  so študijným odborom šport,  študijným 
programom  trénerstvo,  športová  špecializácia  futbal  (prípadne  v kombinácii 
s učiteľstvom telesnej výchovy) (v rozsahu 6 semestrov). Nárok na udelenie trénerskej 
licencie UEFA „B“ im vzniká po vypracovaní záverečnej práce, úspešnom absolvovaní 
skúšok, ktoré sú totožné so záverečnými skúškami tohto školenia (ide o poslucháčov, 
ktorí vykonali skúšku zo špecializácie „Trénerstvo – futbal“ po 6. semestri). Podmienkou 
je ale preukázateľná 1 ročná trénerská prax od získania trénerskej licencie „C,

f) trénerskú licenciu UEFA „B“ získavajú aj úspešní absolventi rekvalifkácie z III. / C na 
UEFA „B“.
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4. Trénerskú kvalifkáciu  „Tréner IV.  kvalifikačného stupňa“  (  podľa  JVS ),  licenciu 
UEFA „B“ ( podľa usmernenia SFZ ) získavajú:

a) absolventi príslušných  fakúlt  vysokých  škôl  s učiteľským  a neučiteľským  študijným 
programom  –  telesná  výchova,  resp.  trénerstvo,  ktorí  absolvujú  povinne  voliteľný 
predmet Špecializácia  –  futbal  (  v  rozsahu minimálne 5 semestrov  )  po úspešnom 
ukončení  bakalárskeho  štúdia  (vypracovanie  a obhájenie  záverečnej  práce  zo 
Špecializácie – futbal, úspešné absolvovanie záverečných skúšok, súčasťou ktorých, je 
skúška  zo  Špecializácie  –  futbal  )  získavajú  licenciu  UEFA  „B“.  Podmienkou  je  ale 
preukázateľná 1 ročná trénerská prax od získania licencie „C“ ( ide o poslucháčov, 
ktorý vykonali skúšku z povinne 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 počas od získania trénerskej licencie „C“. 
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5. Trénerskú kvalifkáciu „Tréner III. kvalifikačného stupňa“ (  po získaní akreditácie z 
MŠVVaŠ SR podľa JVS ), licenciu UEFA „A“ (podľa smerníc SFZ) získavajú:

a) absolventi  školenia  trénerov  licencia  UEFA  „A“  (  akreditovaného  vzdelávacieho 
programu ) organizovaného SFZ,

b) aktívni futbaloví hráči po dosiahnutí 150 ligových zápasov v najvyššej súťaži, prípadne 
reprezentanti SR, ktorí odohrali za SR „A“ tím seniorov minimálne  20 medzištátnych 
zápasov. Nárok na udelenie trénerskej licencie UEFA „B“ im vzniká vtedy, ak absolvujú 
vybraté predmety všeobecnej a špeciálnej časti  školenia trénerov III.  kvalifkačného 
stupňa, licencie UEFA „A“, vypracujú a obhája záverečnú prácu a úspešne absolvujú 
skúšky totožné so záverečnými skúškami tohto školenia trénerov. Podmienkou je ale 
preukázateľná 1 ročná prax od získania UEFA „B“ licencie,

c) trénerskú licenciu UEFA „A“ získavajú aj úspešní absolventi rekvalifkácie z II. / B na 
UEFA „A“.
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6. Trénerskú kvalifkáciu „Tréner IV. kvalifikačného stupňa“ (  po získaní akreditácie z 
MŠVVaŠ SR podľa JVS ), licenciu UEFA „A“ (podľa smerníc SFZ) získavajú:

a) absolventi  príslušných  fakúlt  vysokých  škôl  s učiteľským  a neučiteľským  študijným 
programom  –  telesná  výchova,  resp.  trénerstvo,  ktorí  absolvujú  povinne  voliteľný 
predmet Špecializácia  –  futbal  (  v  rozsahu minimálne 5 semestrov  )  po úspešnom 
ukončení  bakalárskeho  štúdia  (vypracovanie  a obhájenie  záverečnej  práce  zo 
Špecializácie – futbal, úspešné absolvovanie záverečných skúšok, súčasťou ktorých, je 
skúška zo Špecializácie – futbal ) získavajú licenciu UEFA „B“ (ide o poslucháčov, ktorý 
vykonali skúšku z povinne voliteľného predmetu „Futbal“, v praxi to znamená, že nie 
zo športovej špecializácie „Trénerstvo – futbal“). Nárok na udelenie trénerskej licencie 
UEFA  „A“  im  vzniká  po  preukázaní  2  ročnej  trénerskej  praxe  po  ukončení  štúdia 
a získania  licencie  UEFA  „B“  (v  kluboch,  ktorých  seniori  pôsobia  v prvých  dvoch 
najvyšších súťažiach, alebo v kluboch so štatútom ÚTM), absolvovaní minimálne 16 
hodín  na seminároch,  stážach a pod.  organizovaných  SFZ a úspešnom absolvovaní 
skúšok, ktoré sú totožné so záverečnými skúškami tohto školenia,

b)absolventi akreditovaného denného bakalárskeho 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 
bakalárskeho  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 „B“.  Nárok na udelenie trénerskej licencie UEFA „A“ im vzniká po preukázaní 2 
ročnej trénerskej praxe po ukončení štúdia a získania licencie UEFA „B“ ( v kluboch, 
ktorých  seniori  pôsobia  v prvých  dvoch  najvyšších  súťažiach,  alebo  v kluboch  so 
štatútom ÚTM )  a  úspešnom absolvovaní  skúšok,  ktoré  sú totožné so záverečnými 
skúškami tohto školenia.
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7. Trénerskú kvalifkáciu „Tréner V. kvalifikačného stupňa“ (  po získaní akreditácie z 
MŠVVaŠ SR podľa JVS ), licenciu UEFA „A“ (podľa smerníc SFZ) získavajú:

a) absolventi akreditovaného denného magisterského štúdia na príslušnej vysokej škole 
s učiteľským  a neučiteľským  študijným  programom  –  telesná  výchova,  resp. 
trénerstvo, ktorí absolvujú povinne voliteľný predmet Špecializácia – futbal ( v rozsahu 
minimálne  9  semestrov  )  po  úspešnom  ukončení  denného  magisterského  štúdia 
(  vypracovanie  a obhájenie  záverečnej  práce  zo  Špecializácie  –  futbal,  úspešné 
absolvovanie  záverečných  skúšok,  súčasťou  ktorých,  je  skúška  zo  Špecializácie  – 
futbal  )  získavajú  licenciu  UEFA  „A“.  Podmienkou  je  ale  preukázateľná  2  ročná 
trénerská prax počas štúdia od získania trénerskej licencie UEFA „B“ v kluboch, ktorých 
seniori pôsobia v prvých dvoch najvyšších súťažiach, alebo v kluboch so štatútom ÚTM, 
absolvovanie minimálne 16 hodín na seminároch, stážach a pod. organizovaných SFZ 
a úspešné  absolvovanie  skúšok,  ktoré  sú  totožné  so  záverečnými  skúškami  tohto 
školenia,

b)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 je  ale  preukázateľná 2 ročná trénerská  prax  počas 
štúdia  od  získania  trénerskej  licencie  UEFA  „B“  v  kluboch,  ktorých  seniori  pôsobia 
v prvých  dvoch  najvyšších  súťažiach,  alebo  v kluboch  so  štatútom ÚTM a úspešné 
absolvovanie skúšok, ktoré sú totožné so záverečnými skúškami tohto školenia.
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8. Trénerskú licenciu UEFA „Pro“ (podľa smerníc SFZ) získavajú:

a) absolventi vzdelávacieho programu SFZ ( v súlade s Trénerskou konvenciou UEFA ),

b)absolventi  akreditovaného  bakalárskeho  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 bakalárskeho štúdia (vypracovanie a obhájenie záverečnej práce zo športovej 
špecializácie  „Trénerstvo  –  futbal“,  úspešné  absolvovanie  záverečných  skúšok, 
súčasťou ktorých, je skúška zo špecializácie „Trénerstvo – futbal) získavajú trénerskú 
kvalifkáciu „Tréner IV. kvalifkačného stupňa“ a získavajú licenciu UEFA „A“. Nárok na 
udelenie trénerskej licencie UEFA „Pro“ im vzniká po absolvovaní školenia UEFA „Pro“ 
licencie  v  plnom  rozsahu,  vypracovaní  a obhájení  záverečnej  práce  a úspešnom 
absolvovaní  skúšok,  ktoré  sú  totožné  so  záverečnými  skúškami  tohto  školenia. 
Podmienkou  je  ale  3  –  ročná  preukázateľná  trénerská  prax  od  získania  UEFA  „A“ 
licencie (v kluboch, ktorých seniori pôsobia v prvých dvoch najvyšších súťažiach, alebo 
v kluboch  so  štatútom ÚTM –  minimálne  v dorasteneckej  kategórii)  a  absolvovanie 
minimálne  32  hodín  na  seminároch,  stážach  a pod.  organizovaných  SFZ  pred 
začiatkom školenia UEFA „Pro“ licencie,

c) 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 
trénerskú kvalifkáciu „Tréner V. kvalifkačného stupňa“ a získavajú licenciu UEFA „A“. 
Nárok na udelenie trénerskej licencie UEFA „Pro“ im vzniká po absolvovaní školenia 
UEFA  „Pro“  licencie  v  plnom  rozsahu,  vypracovaní  a obhájení  záverečnej  práce 
a úspešnom  absolvovaní  skúšok,  ktoré  sú  totožné  so  záverečnými  skúškami  tohto 
školenia. Podmienkou je ale 3 – ročná preukázateľná trénerská prax od získania UEFA 
„A“ licencie (v kluboch, ktorých seniori pôsobia v prvých dvoch najvyšších súťažiach, 
alebo  v kluboch  so  štatútom  ÚTM  –  minimálne  v dorasteneckej  kategórii)  a 
absolvovanie minimálne 16 hodín na seminároch, stážach a pod. organizovaných SFZ 
pred začiatkom školenia UEFA „Pro“ licencie,

d) trénerskú licenciu UEFA „Pro“ získavajú aj úspešní absolventi rekvalifkácie z I. / A na 
UEFA „Pro“.

Pozn.:
V  prípade  aktívnych  ligových  hráčov  s určitým  počtov  štartov  v najvyššej  súťaži, 
prípadne reprezentantov SR „A“ seniorského tímu (tiež s určitým počtom štartov) sa 
získava bodová nadhodnota pri  prijímacích pohovoroch na licencie UEFA „A“ a UEFA 
„PRO“ – podmienky budú spresnené komisiou vytvorenou na prijímacie pohovory.

9/13



SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Špecializované trénerské licencie:

a) poslucháči,  ktorí  absolvujú  rozšírený  modul  zameraný  na elitný mládežnícky  futbal 
UEFA „Elite Youth A“ získavajú trénerskú licenciu UEFA „Elite Youth A“ ( v prípade, ak 
má  poslucháč  už  pridelenú  licenciu  UEFA  „A“  absolvuje  skrátený  modul,  ktorého 
obsahom sú témy zamerané na mládežnícky futbal ),

b)poslucháči,  ktorí  absolvujú školenie zamerané na špecializovaný brankársky tréning 
získavajú trénerskú licenciu UEFA „A“ - „Tréner brankárov“ ( v prípade, ak má poslucháč 
už pridelenú licenciu UEFA „A“ absolvuje skrátený modul, ktorého obsahom sú témy 
zamerané na špecializovaný brankársky tréning ),

c) poslucháči, ktorí absolvujú rozšírený modul zameraný na kondičný tréning získavajú 
trénerskú licenciu „Kondičný tréner“ ( v prípade, ak má poslucháč už pridelenú licenciu 
UEFA „A“,  licencia  „Kondičný  tréner“  ho  oprávňuje byť  prítomný na striedačke ako 
druhý asistent trénera - „Kondičný tréner“ ), v prípade, ak má poslucháč už pridelenú 
licenciu UEFA „B“, môže byť prítomný na striedačke ako asistent trénera v 2. lige,

d)poslucháči, ktorí absolvujú školenie „Grassroots líder“, získavajú aj licenciu s totožným 
názvom, ktoré ich oprávňujú k organizácii a vedeniu Grassroots súťaží ( tzv.: „Futbal 
pre všetkých“ ).

Formy ukončenia štúdia.

„Grassroots líder:
- vypracovanie seminárnej práce,
- skúška z tém zameraných na Grassroots futbal ( tzv. futbal pre všetkých ).

Tréner I. stupňa ( podľa JVS ), licencia „C“ - „Tréner Grassroots“:
- vypracovanie seminárnej práce, 
- záverečná skúška zo všeobecnej časti, 
- záverečná skúška zo športovej špecializácie ( teoretická a praktická časť ).

Tréner II. stupňa ( podľa JVS ), licencia UEFA „B“, všetky typy rekvalifkačných školení:
- vypracovanie a obhajoba záverečnej práce, 
- záverečná skúška zo všeobecnej časti, 
- záverečná skúška zo športovej špecializácie ( teoretická a praktická časť ).

Tréner III. stupňa ( podľa JVS po získaní akreditácie z MŠVVaŠ SR ), licencia UEFA „A“, 
licencia UEFA „Elite Youth A“, licencia „Tréner brankárov“, licencia „Kondičný tréner“:
- vypracovanie a obhajoba záverečnej práce, 
- záverečná skúška zo všeobecnej časti, 
- záverečná skúška zo športovej špecializácie ( písomná, ústna, teoretická a praktická 

časť ). 

Tréner licencie UEFA „Pro“:
- vypracovanie a obhajoba záverečnej práce, 
- záverečná skúška zo všeobecnej časti,
- štátna skúška z teórie a didaktiky športu,
– záverečná  skúška  zo  športovej  špecializácie  (  písomná,  ústna,  teoretická  a 

praktická časť ).
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Možnosti získania kvalifikačných stupňov a trénerských licencií mimo vysokoškolského štúdia

Licencia „C“ Licencia „C“ Licencia UEFA „B“ Licencia UEFA „A“ Licencia UEFA PRO
I. kvalifikačný stupeň II. kvalifikačný stupeň II. kvalifikačný stupeň III. kvalifikačný stupeň

Stredná škola

UEFA „Elite Youth A“

Rekvalifikácia

Akreditovaný 
vzdelávací 
program

Absolventi školenia trénerov I. 
kvalifikačného stupňa licencie 
„C“ organizovaného OblFZ, 
RFZ, SFZ.

Absolventi školenia trénerov II. 
kvalifikačného stupňa licencie 
UEFA „B“  organizovaného RFZ, 
SFZ.

Absolventi školenia trénerov 
licencia UEFA „A“  
organizovaného SFZ.

Absolventi vzdelávacieho 
programu SFZ  v súlade s 
Trénerskou konvenciou UEFA).

Aktívni futbaloví hráči po 
dosiahnutí 50 ligových zápasov 
v najvyššej súťaži, prípadne 
reprezentanti SR, ktorí odohrali 
za SR „A“ tím seniorov 
minimálne 10 medzištátnych 
zápasov a úspešne absolvujú 
skúšky totožné so záverečnými 
skúškami tohto školenia 
trénerov.

Aktívni futbaloví hráči po 
dosiahnutí 150 ligových 
zápasov v najvyššej súťaži, 
prípadne reprezentanti SR, ktorí 
odohrali za SR „A“ tím seniorov 
minimálne 20 medzištátnych 
zápasov. Po absolvovaní 
vybratých predmety všeobecnej 
a špeciálnej časti školenia 
trénerov II. kvalifikačného 
stupňa, licencie UEFA „B“, 
vypracovaní a obhájení 
záverečnej práce a úspešnom 
absolvovaní skúšky tohto  
školenia trénerov.

Aktívni futbaloví hráči po 
dosiahnutí 150 ligových 
zápasov v najvyššej súťaži, 
prípadne reprezentanti SR, 
ktorí odohrali za SR „A“ tím 
seniorov minimálne 20 
medzištátnych zápasov. 
Nárok na UEFA „B“ licenciu 
po absolvovaní vybratých 
predmetov všeobecnej a 
špeciálnej časti školenia 
trénerov III. kvalifikačného 
stupňa, licencie UEFA „A“, 
vypracovaní a obhájení 
záverečnú prácu a úspešnom 
absolvovaní skúšky totožné 
so záverečnými skúšky tohto 
školenia trénerov. 
Podmienkou je ale 
preukázateľná 1 ročná prax 
od získania UEFA „B“ 
licencie.

Absolventi športových tried SŠ, 
ktorí absolvujú predmet 
Športová príprava.  Licencia „C“ 
po absolvovaní vybratých 
predmetov všeobecnej a 
špeciálnej časti školenia 
trénerov licencie „C“ (v rozsahu 
16 hodín, t. j. 2 dni) a úspešnom 
absolvovaní skúšok, ktoré sú 
totožné so záverečnými 
skúškami tohto školenia 
trénerov.

Absolventi športových tried SŠ  
s maturitnou skúškou 
z predmetu Športová príprava. 
Licencia „C“ po vypracovaní 
seminárnej práce školenia 
trénerov I. kvalifikačného stupňa 
licencie „C“ a úspešnom 
absolvovaní skúšok, ktoré sú 
totožné so záverečnými 
skúškami tohto školenia 
trénerov.

Absolventi športových tried SŠ, 
s maturitnou skúškou 
z predmetu Športová príprava. 
Licencia UEFA „B“ po 
absolvovaní vybratých 
predmetov všeobecnej a 
špeciálnej časti školenia 
trénerov II. kvalifikačného 
stupňa licencie UEFA „B“ 
( v rozsahu 32 hodín, t. j. 4 dni ), 
vypracovaní záverečnej práce, 
úspešnom absolvovaní skúšok, 
ktoré sú totožné so záverečnými 
skúškami tohto školenia 
trénerov a preukázateľnej 
dvojročnej trénerskej praxi od 
získania licencie „C“.

Rozšírený 
modul

Futbal pre všetkých - „C“ tréner 
Grassroots UEFA „A“ špec. „Tréner 

brankárov“

UEFA „A“ špec. „Kondičný 
tréner“

Absolventi rekvalifikácie z III. / C 
na UEFA „B“

Absolventi rekvalifikácie z II. / 
B na UEFA „A“

Absolventi rekvalifikácie z I. / 
A na UEFA „Pro“,
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Možnosti získania kvalifikačných stupňov a trénerských licencií poslucháčov a absolventov príslušných vysokých škôl

Licencia „C“ Licencia UEFA „B“ Licencia UEFA „B“ Licencia UEFA „A“ Licencia UEFA „A“ Licencia UEFA PRO
I. kvalifikačný stupeň II. kvalifikačný stupeň IV. kvalifikačný stupeň IV. kvalifikačný stupeň V. kvalifikačný stupeň
Absolventi fakúlt príslušných 
VŠ so študijným odborom 
učiteľstvo umelecko – 
výchovných a výchovných 
predmetov, študijný program 
telesná výchova, ukončené 
bakalárske štúdium, ktorí 
absolvujú špeciálnu časť 
školenia trénerov I. 
kvalifikačného stupňa licencie 
„C“ podľa JVS, vypracujú 
seminárnu prácu a úspešne 
ukončia štúdium skúškou zo 
špeciálnej časti školenia 
trénerov I. kvalifikačného 
stupňa licencie „C“ podľa JVS.

Poslucháči fakúlt príslušných 
VŠ s učiteľským 
a neučiteľským študijným 
programom – telesná výchova, 
resp. trénerstvo, ktorí absolvujú 
povinne voliteľný predmet 
Špecializácia – futbal (min. 3 
semestre) získavajú licenciu 
„C“ po vypracovaní záverečnej 
práce školenia trénerov I. 
kvalifikačného stupňa licencie 
„C“ a po úspešnom 
absolvovaní skúšok, ktoré sú 
totožné so záverečnými 
skúškami tohto školenia 
trénerov

Poslucháči príslušných fakúlt 
VŠ s učiteľským 
a neučiteľským študijným 
programom – telesná výchova, 
resp. trénerstvo, ktorí absolvujú 
povinne voliteľný predmet 
Špecializácia – futbal (min. 5 
semestrov) ukončili ho skúškou 
a získali licenciu „C“. Licencia 
UEFA „B“ po vypracovaní 
záverečnej práce, úspešnom 
absolvovaní skúšok, ktoré sú 
totožné so záverečnými 
skúškami tohto školenia 
a preukázateľnej 1 ročnej 
trénerskej praxi od získania 
licencie „C“ ( ide 
o poslucháčov, ktorý vykonali 
skúšku z povinne voliteľného 
predmetu „Futbal“, v praxi to 
znamená, že nie zo športovej 
špecializácie „Trénerstvo – 
futbal“).

Absolvent príslušných fakúlt VŠ 
s učiteľským a neučiteľským 
študijným programom – telesná 
výchova, resp. trénerstvo, ktorí 
absolvujú povinne voliteľný 
predmet Špecializácia – futbal 
(min. 5 semestrov) ukončili ho 
skúškou a získali licenciu „C“. 
Licencia UEFA „B“ po 
vypracovaní záverečnej 
práce, úspešnom absolvovaní 
skúšok, ktoré sú totožné so 
záverečnými skúškami tohto 
školenia a preukázateľnej 1 
ročnej trénerskej praxi od 
získania licencie „C“ ( ide 
o poslucháčov, ktorý vykonali 
skúšku z povinne voliteľného 
predmetu „Futbal“, v praxi to 
znamená, že nie zo športovej 
špecializácie „Trénerstvo – 
futbal“).

Absolventi príslušných fakúlt 
VŠ s učiteľským 
a neučiteľským študijným 
programom – telesná výchova, 
resp. trénerstvo, ktorí absolvujú 
povinne voliteľný predmet 
Špecializácia – futbal (v 
rozsahu minimálne 5 
semestrov) po úspešnom 
ukončení Bc. štúdia 
(vypracovanie a obhájenie 
záverečnej práce zo 
Špecializácie – futbal, úspešné 
absolvovanie záverečných 
skúšok, súčasťou ktorých, je 
skúška zo Špecializácie – 
futbal ) získavajú licenciu UEFA 
„B“. Nárok na UEFA „A“ im 
vzniká po preukázaní 2 ročnej 
trénerskej praxe po ukončení 
štúdia a získania licencie UEFA 
„B“ (v kluboch, ktorých seniori 
pôsobia v prvých dvoch 
najvyšších súťažiach, alebo 
v kluboch so štatútom ÚTM), 
absolvovaní minimálne 16 
hodín na seminároch, stážach 
a pod. organizovaných SFZ a 
úspešnom absolvovaní skúšok, 
ktoré sú totožné so 
záverečnými skúškami tohto 
školenia.

Absolventi Mgr. štúdia na 
príslušnej VŠ s učiteľským 
a neučiteľským študijným 
programom – telesná výchova, 
resp. trénerstvo, ktorí absolvujú 
povinne voliteľný predmet 
Špecializácia – futbal (min. 9 
semestrov )  po vypracovaní 
a obhájení záverečnej práce zo 
Špecializácie – futbal, 
úspešnom absolvovaní 
záverečných skúšok, súčasťou 
ktorých, je skúška zo 
Špecializácie – futbal. 
Podmienkou je ale 
preukázateľná 2 ročná 
trénerská prax počas štúdia od 
získania trénerskej licencie 
UEFA „B“ v kluboch, ktorých 
seniori pôsobia v prvých dvoch 
najvyšších súťažiach, alebo 
v kluboch so štatútom ÚTM, 
absolvovanie minimálne 16 
hodín na seminároch, stážach 
a pod. organizovaných SFZ 
a úspešnom absolvovaní 
praktických skúšok.

Absolventi Bc. štúdia na 
príslušnej VŠ so študijným 
odborom šport, študijným 
programom trénerstvo, 
športová špecializácia futbal 
(prípadne v kombinácii 
s učiteľstvom telesnej výchovy) 
s platnou UEFA „A“ licenciou 
po absolvovaní mi. 16 hodín na 
seminároch, stážach a pod. 
organizovaných SFZ 
a úspešné absolvovanie 
skúšok, ktoré sú totožné so 
záverečnými skúškami tohto 
školenia. Nárok na udelenie 
trénerskej licencie UEFA „Pro“ 
im vzniká vtedy, ak majú 5 – 
ročnú preukázateľnú trénerskú 
prax ( v kluboch, ktorých 
seniori pôsobia v prvých dvoch 
najvyšších súťažiach, alebo 
v kluboch so štatútom ÚTM – 
minimálne v dorasteneckej 
kategórii ) a po absolvovaní 
školenia UEFA „Pro“ licencie v 
plnom rozsahu, vypracovaní 
a obhajobe záverečnej práce 
a úspešnom absolvovaní 
skúšok, ktoré sú totožné so 
záverečnými skúškami tohto 
školenia.

Poslucháči príslušných fakúlt 
VŠ so študijným odborom 
šport, študijným programom 
trénerstvo, športová 
špecializácia futbal (prípadne 
v kombinácii s učiteľstvom 
telesnej výchovy) po 
absolvovaní 2 semestrov 
štúdia, vypracovaní seminárnej 
práce školenia trénerov I. 
kvalifikačného stupňa licencie 
„C“ a úspešnom absolvovaní 
skúšok, ktoré sú totožné so 
záverečnými skúškami tohto 
školenia trénerov.

Poslucháči príslušných fakúlt 
VŠ so študijným odborom 
šport, študijným programom 
trénerstvo, športová 
špecializácia futbal (prípadne v 
kombinácii s učiteľstvom 
telesnej výchovy) (v rozsahu 6 
semestrov). Nárok na udelenie 
trénerskej licencia UEFA „B“ im 
vzniká po vypracovaní 
záverečnej práce, úspešnom 
absolvovaní skúšok, ktoré sú 
totožné so záverečnými 
skúškami tohto školenia (ide o 
poslucháčov, ktorí vykonali 
skúšku zo špecializácia 
„Trénerstvo – futbal“ po 6. 
semestri). Podmienkou je ale 
preukázateľná 1 ročná 
trénerská prax od získania 
trénerskej licencie „C“.

Absolventi príslušných fakúlt 
VŠ so študijným odborom 
šport, študijným programom 
trénerstvo, športová 
špecializácia futbal (prípadne 
v kombinácii s učiteľstvom 
telesnej výchovy) po úspešnom 
ukončení denného 
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 počas od 
získania trénerskej licencie „C“.

Absolventi Bc. štúdia na 
príslušnej VŠ so študijným 
odborom šport, študijným 
programom trénerstvo, 
športová špecializácia futbal 
(prípadne v kombinácii 
s učiteľstvom telesnej výchovy) 
po vypracovaní a obhájení 
záverečnej práce zo športovej 
špecializácie „Trénerstvo – 
futbal“, úspešnom absolvovaní 
záverečných skúšok, súčasťou 
ktorých, je skúška zo 
špecializácie „Trénerstvo – 
futbal). Nárok na udelenie 
trénerskej licencie UEFA „A“ im 
vzniká po preukázaní 2 ročnej 
trénerskej praxe po ukončení 
štúdia a získania licencie UEFA 
„B“ (v kluboch, ktorých seniori 
pôsobia v prvých dvoch 
najvyšších súťažiach, alebo 
v kluboch so štatútom ÚTM) a 
úspešnom absolvovaní 
praktických skúšok.

Absolventi Mgr. štúdia na 
príslušnej VŠ so študijným 
odborom šport, študijným 
programom trénerstvo, 
športová špecializácia futbal 
(prípadne v kombinácii 
s učiteľstvom telesnej výchovy) 
po vypracovaní a obhájení 
záverečnej práce zo športovej 
špecializácie „Trénerstvo – 
futbal“, úspešnom absolvovaní 
záverečných skúšok, súčasťou 
ktorých, je skúška zo 
špecializácie „Trénerstvo – 
futbal. Podmienkou je ale 
preukázateľná 2 ročná 
trénerská prax od získania 
trénerskej licencie UEFA „B“ v 
kluboch, ktorých seniori 
pôsobia v prvých dvoch 
najvyšších súťažiach, alebo 
v kluboch so štatútom ÚTM 
a úspešné absolvovanie 
praktických skúšok.

Absolventi Mgr. štúdia na 
príslušnej VŠ so študijným 
odborom šport, študijným 
programom trénerstvo, 
športová špecializácia futbal 
(prípadne v kombinácii 
s učiteľstvom telesnej výchovy) 
s platnou UEFA „A“ licenciou 
po absolvovaní min. 16 hodín 
na seminároch, stážach a pod. 
organizovaných SFZ 
a úspešnom absolvovanie 
skúšok, ktoré sú totožné so 
záverečnými skúškami tohto 
školenia. Nárok na udelenie 
trénerskej licencie UEFA  „Pro“ 
im vzniká vtedy, ak majú 3 
ročnú preukázateľnú trénerskú 
prax od ukončenia štúdia (v 
kluboch, ktorých seniori 
pôsobia v prvých dvoch 
najvyšších súťažiach, alebo 
v kluboch so štatútom ÚTM – 
minimálne v dorasteneckej 
kategórii) a po absolvovaní 
školenia UEFA  „Pro“ v plnom 
rozsahu a vypracovaní 
a obhajobe záverečnej práce 
a úspešnom absolvovaní 
skúšok, ktoré sú totožné so 
záverečnými skúškami tohto 
školenia.
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MOŽNOSTI  ZÍSKANIA  TRÉNERSKÝCH  LICENCIÍ,  PREDLŽOVANIE  LICENCIE   A  POPLATKY

ŠKOLENIA - SFZ 

 UEFA  PRO UEFA  A UEFA  B
Rekvalifikácia

I/A - UEFA PRO II/B - UEFA A III/C -UEFA B

SFZ SFZ RFZ SFZ SFZ SFZ SFZ SFZ RFZ

35.- € 30.- € môžu byť nie sú nie sú môžu byť nie sú nie sú nie sú nie sú nie sú

2 500.- € 700.-  € 180.-  € 90.-  € 50.-  € 350.-  € 500.-  € 350.-  € 50.-  € 

Druh školenia

2 roky 1 rok 12 dní 6 dní 1 deň (10 hodín) 1 rok 6 mesiacov 6 mesiacov 12 dní 10 dní 2 dni (16 hodín)

Seminárna práca Seminárna práca

PREDLŽOVANIE  LICENCIE - SFZ

 UEFA  PRO UEFA  A UEFA  B I/A II/B III/C

SFZ SFZ, RFZ RFZ RFZ, OblFZ RFZ, OblFZ SFZ SFZ SFZ SFZ, RFZ RFZ RFZ, OblFZ

35.- € 20.- € 17.- € 10.- € 5.- € 20.- € 20.- € 20.- € 20.- € 17.- € 10.- € 

Doškolovanie 8 hodín 8 hodín 8 hodín 4 hodiny 4 hodiny 8 hodín 8 hodín 8 hodín

Doba platnosti 2 roky 2 roky 3 roky 3 roky 5 rokov 2 roky 2 roky 3 roky Do 31.12.2014 Do 31.12.2014 Do 31.12.2014

 Licencia C 
Tréner 

Grassroots

Grassroots 
líder

       UEFA      
   Elite Youth

     UEFA A      
Tréner 

BRANKÁROV

Kondičný 
tréner

Prijímačky                 RFZ       
           OblFZ

               RFZ       
           OblFZ

Prijímačky ✓

Štúdium ✓
 300.- € (s UEFA 

A) 1000.- € (s 
UEFA B)   

 300.-  € (s UEFA 
A)  700.-  € (s 

UEFA B)   

Diaľkové 
štúdium

Diaľkové 
štúdium

Diaľkové 
štúdium

Diaľkové 
štúdium

Diaľkové 
štúdium

Diaľkové 
štúdium

Diaľkové 
štúdium

Diaľkové 
štúdium

Diaľkové 
štúdium

Diaľkové 
štúdium

Diaľkové 
štúdium

Dlžka školenia 
✓✓

Forma 
ukončenia

Záverečná práca 
+ skúšky

Záverečná práca 
+ skúšky

Záverečná práca 
+ skúšky

Seminárna práca 
+ skúšky

Záverečná práca 
+ skúšky

Záverečná práca 
+ skúšky

Záverečná práca 
+ skúšky

Seminárna práca 
+ skúšky

Seminárna práca 
+ skúšky

 zvyšovanie kvalifkačnej triedy je podmiené 1 – 3 ročnou praxou trénera (podľa smernice)
✓    poplatky za prijímačky  a štúdium sú len orientačné, v závislosti na prepočítané náklady a počtu účastníkov prijímačiek resp. školenia
✓✓  dĺžka vzdelávania je daná požiadavkami konvencie UEFA a je daná určeným počtom hodín

 Licencia C 
Tréner 

Grassroots

Grassroots 
líder

       UEFA      
   Elite Youth

     UEFA A      
Tréner 

BRANKÁROV

Kondičný 
tréner

Predĺženie 
licencie

Poplatok za 
predlženie 
licencie ★★

Potrebná 
rekvalifikácia *

Potrebná 
rekvalifikácia *

Potrebná 
rekvalifikácia *

★      licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). 
★★    vystavenie duplikátu trénerského preukazu a licenčného preukazy = 2.- € 


