
 
 

 
 
 

 

REKVALIFIKÁCIA TRÉNEROV 
SFZ GOALKEEPER LICENCIE NA UEFA GOALKEEPER B LICENCIU 

 
VÝZVA NA PODANIE PRIHLÁŠOK 

 
Na základe zmeny v štruktúre trénerských licencií UEFA (od 2020 nová brankárska licencie UEFA 
GKB), sa od 2021 mení aj štruktúra špecializovaných trénerských licencií trénerov brankárov na 
Slovensku. 
Na základe tejto skutočnosti TÚ SFZ/Odd. vzdelávania trénerov ponúka držiteľom SFZ GK licencie 
možnosť rekvalifikácie na medzinárodne uznávanú trénerskú licenciu UEFA GKB. 
Takáto rekvalifikácia podlieha súhlasu zo strany UEFA. 
Bez absolvovania rekvalifikácie SFZ GK licencia (certifikát) ostáva naďalej v platnosti a môže slúžiť 
trénerom brankárov v amatérskom futbale na Slovensku. 
 

 
 
Organizátor školenia: Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov so súhlasom UEFA 
Názov školenia:  REKV. UEFA GKB 2021 
Termín školenia:  október  - december 2021 
Miesto školenia:  miesto Bloku kontaktnej formy sa upresní na základe prihlášok) 
Poplatok za školenie:  100 Euro (len elektronicky po akceptovaní prihlášky na základe výzvy) 

(poplatok zahŕňa: stravu a občerstvenie počas blokovej výuky, náklady 
na lektorov pri mikroskupinách) 

Absolventi obdržia:  Diplom a Licenciu UEFA Goalkeeper B 
 

VZDELÁVANIA TRÉNEROV
PROFIL TRÉNERA – ŠPECIALIZOVANÉ LICENCIE

LICENCIA PROFIL TRÉNERA

SFZ GK CERT. TRÉNER BRANKÁROV – AMATÉRSKY FUTBAL

UEFA GKB TRÉNER BRANKÁROV – VÝKONNOSTNÝ FUTBAL

UEFA  GKA TRÉNER BRANKÁROV – VRCHOLOVÝ FUTBAL



 
 

 
 
 

 
Organizácia školenia:  18.10.2021 – eBlok (dištančne, Microsoft Teems) (3 hod teórie) 
    19.10.2021 – eBlok (dištančne, Microsoft Teems) (3 hod teórie) 
    28.10.2021 – Blok (kontaktne, miesto sa upresní) (8 hod teórie/praxe) 
    November 2021 – ukážkové Mikroskupiny + vlastné TJ 
    December 2021 – vyhodnotenie a ukončenie 
 
 
Podmienky prijatia na rekvalifikáciu UEFA Goalkeeper B licencie : 
- trénerská licencia SFZ Golakeeper 
- trénerská UEFA B licencia 
- základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Skype/Microsoft Teams. 
 
Prihláška sa podáva formou profesného životopisu (hráčska a trénerská kariéra) 

https://futbalsfz.sk/treneri/dokumnety/formulare/ 
Na mailovú adresu: zsolt.pakusza@futbalsfz.sk 
Najneskôr do 03.10.2021. 
Potvrdenie o akceptovaní prihlášky s podrobnými informáciami k organizácii dostanú prihlásení 
do 07.10.2021. 
 
Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % - á. 
Poznámka 2: Školenie je určené pre držiteľov SFZ GK licencie, členov SFZ. 
Poznámka 3: Mikroskupiny budú organizované v max. 10 členných skupinách v kluboch FA SFZ. 
Poznámka 4:  Dokumenty potrebné k prihláške sa posielajú až po akceptovaní prihlášky. 

• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace), počas pandémie sa 
akceptuje aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave 

• výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace). 
 
 

INFORMÁCIE O „REKVALIFIKÁCII UEFA GKB“ LICENCIE 
 

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching 
Convention (UEFA CC). 

2. Pre účasť na školení licencie UEFA GKB nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky. 
3. Školenie je organizované v slovenskom jazyku. 
4. Podľa odporúčania UEFA CC, počet prijatých domácich uchádzačov (registrovaných členov SFZ) 

musí byť min. 50 % z celkového počtu prijatých na každom školení. 
5. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo 

doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.  
6. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak: 

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale, 
b) pakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku, 
c) dopustil  sa 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. 

7. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho 
prijatie sa anuluje. 

 
 
Kontaktné osoba: 
Zsolt PAKUSZA 
Maanžér vzdelávania trénerov SFZ 
e-mail: zsolt.pakusza@futbalsfz.sk 
mobil: 0903 564 111 
alebo 
Miroslav HÝLL 
Hlavný tréner brankárov SFZ 
e-mail: miroslav.hyll@futbalsfz.sk 
mobil: 0911 111 512. 
 


