
 
 

 
 

 
 

ŠKOLENIE TRÉNEROV 
UEFA GOALKEEPER B LICENCIE 21/22 

 
Organizátor:   Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov SFZ 
Názov školenia:  UEFA GKB 21/22 
Termín školenia:  november 2021 – máj 2022, záverečné skúšky júl 2022 
Miesto školenia:  NTC Senec, NTC Poprad, Kluby so štatútom Futbalová akadémia SFZ 
Počet prijatých:  minimálne 8 - maximálne 16 
Poplatok:   600€ - uhrádza sa po prijatí na školenie 

(prenájom priestorov, náklady na lektorov, občerstvenie, strava (obedy), didaktický 
materiál, športové oblečenie, mentoring praxe, záverečné skúšky) 

Prihlášky:   len elektronickou formou do 17.10.2021, 
 
Prihláška sa podáva formou profesného životopisu (hráčska a trénerská kariéra) 

https://futbalsfz.sk/treneri/dokumnety/formulare/ 
Na mailovú adresu: zsolt.pakusza@futbalsfz.sk 
 

Prihlásení obdržia oznam o prijatí/neprijatí na školenie mailom do 24.10.2021. 

 
Organizácia školenia a požiadavky na ukončenie školenia: 

• Maximálna povolená absencia je 10% z výuky (podmienkou je doštudovanie vynechaných 
tém podľa individuálneho plánu na dodatočné náklady študenta) 

• Ovládanie práce na PC a využívanie aplikácie Microsot Teams 
• Ovládanie smartfónu na nahrávanie videí z tréningov 
• Vykonávanie aktívnej trénerskej praxe (tréner brankárov) 
• November 2021 – máj 2022 – kontaktná forma výuky vrátane praktických výstupov (1 deň, 

spravidla pondelok) 
• Časť teoretickej výuky je naplánovaná dištančnou formou (webináre 1 – 2x týždenne vo 

večerných hodinách) 
• Plnenie priebežných úloh 
• 1x absolvovanie ukážkovej mikroskupiny 
• Záverečná skúška (prezentácia práce, odborná diskusia z teórie a didaktiky prípravy 

brankárov, vyhodnotenie priebežných prác) 
• Školenie je potrebnú ukončiť do dvoch rokov od riadneho termínu záverečných skúšok 
• Študent má právo zanechať školenie (poplatok je nevratný) alebo  prerušiť školenie (len zo 

zdravotných dôvodov – v tom prípade má možnosť absolvovať školenie do dvoch rokov). 
 
Poznámka: Školenie trénerov „UEFA GKB“ bude monitorované UEFA. V prípade 

kladného stanoviska UEFA Jira Panelu nahradí toto školenie predošlé 
školenie a licenciu „SFZ GK“. 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

Na základe zmeny v štruktúre trénerských licencií UEFA (od 2020 nová brankárska licencia UEFA 
GKB), sa od 2021 mení aj štruktúra špecializovaných trénerských licencií trénerov brankárov na 
Slovensku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GOALKEEPER B“ LICENCIE 

 
1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching 

Convention (UEFA CC) na základe Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov. 
2. Podľa odporúčania UEFA CC, počet prijatých domácich uchádzačov (registrovaných členov SFZ) 

musí byť min. 50 % z celkového počtu prijatých na každom školení. 
3. Školenie je organizované v slovenskom jazyku. 
4. Pre účasť na školení licencie „UEFA GKB“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.  
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. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný 

zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA. 
7. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov v prípade záznamu 

v registri trestov alebo v prípade porušovania etického kódexu a etických noriem vo futbale. 
8. Rozhodnutie o prijatí na školenie trénerov „UEFA GKB“ vydáva manažér vzdelávania trénerov na 

základe návrhu prijímacej komisie a so súhlasom technického riaditeľa SFZ. 
9. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie 

sa anuluje. 
10. Študent má právo písomne požiadať o prerušenie školenia, a to len zo zdravotných dôvodov, 

pričom pre zachovanie účinkov prijatia je povinný opätovne sa zapojiť do najbližšieho školenia 
rovnakého typu, najneskôr však do dvoch rokov od prerušenia. 

 

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



 
 

 
 

 
 
Podmienky podanie prihlášky na školenie trénerov „UEFA GKB“ licencie: 

• ukončené školenie trénerov licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná 
„UEFA C licencia), 

• preukázateľná prax vo futbale ako brankár, 
• SFZ GK Certifikát – len v prípade, ak nie je možné preukázať brankársku prax, 
• predloženie potrebných dokumentov do stanoveného termínu, 
• zaplatenie poplatku za školenie (po potvrdení prijatia na školenie). 

 
Po prijatí na školenie je potrebné doložiť nasledovné dokumenty: 

Ø potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace), 
Ø výpis z registra trestov, 
Ø v prípade vyžiadania od Odd. vzdelávania trénerov - potvrdenie z klubu o praxi ako tréner 

brankárov 
 
Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov na školenia trénerov „UEFA GKB“ a „UEFA Goalkeeper 
A“ sa pri výbere sa zohľadňujú nasledovné kritériá v uvedenom poradí: 

1. absolvované školenia trénerov a ďalšie vzdelávanie, 
2. skúsenosti ako tréner brankárov (dĺžka trénerskej praxe podľa výkonnostnej a vekovej úrovne 

súťaží), 
3. hráčske skúsenosti ako brankár vo futbale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktné osoba: 
Zsolt PAKUSZA 
Manažér 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. 
 
 
 


