
 
 

 
 

 
 

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA ELITE YOUTH A LICENCIE 22/23 
 
 
Organizátor:   Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov 
Názov školenia:  UEFA EYA 22/23 
Termín školenia:  august 2022 – júl 2023 
Miesto školenia:  NTC Senec, NTC Poprad, FA SFZ 
Organizácia školenia:  6 - 8 blokov kontaktnej výuky (2 - denné bloky v priebehu týždňa) 
    4 mikroskupiny (1x organizácia, 3x aktívna účasť) 
    Individuálny mentoring 
    Plnenie priebežných úloh 
    Individuálna stáž v zahraničnej futbalovej akadémii 
Poplatok za školenie: 1500 Euro 

uhrádza sa v troch splátkach po akceptovaní prijatí na školenie 
(poplatok zahŕňa: náklady na lektorov, mentoring/tútoring, 
absolvovanie záverečných skúšok, stravu a ubytovanie počas blokovej 
výuky, jednotné športové oblečenie, študijný materiál) 

Počet prijatých:  minimálne 8 maximálne 16 
Prihlášky:   len elektronickou formou na education@futbalsfz.sk 

od 30.05.2022 do 19.06.2022 

 

Prihláška musí byť formou profesného životopisu pre potreby vzdelávania trénerov SFZ. Tlačivo 
„Profesný životopis“ na siahnutie a vyplnenie nájdete na stránke SFZ v sekcii: 
SFZ/Tréneri/Školenia/Youth Coach/Dokumenty k prihláseniu. 

Všetky vyplnené údaje na vyžiadanie musí tréner vedieť preukázať. 

Do tlačiva je potrebné doplniť aj aktivity v oblasti ďalšieho vzdelávania (na 1. strane do voľného 
okienka). 

Komisia má právo požiadať prihlásených o online rozhovor v termíne od 20.06. – 03.07.2022 pre 
upresnenie skutočností súvisiacich s prihláškou. 

 

Podmienkou prijatia je aj vykonávanie trénerskej praxe počas školenia v mládežníckom futbale 
na úrovni FA/ÚTM resp. v 1./2 lige mládežníckych súťaží. 

 

Prihlásení obdržia oznam o prijatí/neprijatí na školenie mailom do 03.07.2022. 

V prípade nejasností prosím kontaktujte: zsolt.pakusza@futbalsfz.sk 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

1. Pre účasť na školeniach licencie „UEFA EYA“ nie je potrebné úspešne absolvovať prijímacie 
skúšky. 

2. V prípade prekročenia maximálneho počtu uchádzačov, prihlásených na školenie trénerov 
licencie „UEFA Elite Youth A“, „UEFA Goalkeeper A“, „SFZ Goalkeeper“, „UEFA Futsal B“, 
Komisia pre prijímacie skúšky určí prijatých uchádzačov na základe stanovených kritérií. 

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

4. Podľa odporúčania UEFA CC, počet prijatých domácich uchádzačov (registrovaných členov 
SFZ) musí byť min. 50 % z celkového počtu prijatých na každom školení. 

5. Školenie je organizované v slovenskom jazyku. 
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. Rozhodnutie o prijatí na školenie trénerov „UEFA EYA“ vydáva manažér vzdelávania trénerov 

na základe návrhu prijímacej komisie a so súhlasom technického riaditeľa SFZ 
8. 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. 

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. 

 
 

Podmienky prijatia na školenie trénerov „UEFA Elite Youth A“: 
Ø podanie prihlášky na školenie, súčasťou ktorého musí byť profesný životopis pre potreby 

Vzdelávania trénerov SFZ 
Ø ukončené školenie trénerov licencie „UEFA A“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia 

„UEFA A“) 
Ø platná trénerská licencia, 
Ø minimálne 2 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe v kluboch so štatútom 

Futbalových akadémii resp. Útvarov talentovanej mládeže v zmysle Smernice o licenčnom 
systéme mládeže SFZ (podľa sezónnej súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej 
činnosti) ako tréner mládeže od získania licencie „UEFA B“ v príslušnej vekovej kategórii, ktorá 
súťažné stretnutia hrá podľa pravidiel futbalu 11:11, 

Ø ovládanie základných zručností práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez 
Skype/Microsoft Teams. 

 
Po akceptovaní prihlášky: 
Ø potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace), 
Ø výpis z registra trestov, 
Ø zaplatenie poplatku za školenie. 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov školenia trénerov UEFA „Elite Youth A“ sa pri výbere 
zohľadňujú nasledovné kritériá v uvedenom poradí: 

a) skúsenosti ako tréner mládeže vo futbale (dĺžka trénerskej praxe podľa výkonnostnej a 
vekovej úrovne súťaží), 

b) hodnotenie záverečnej skúšky školenia trénerov licencie „UEFA A“, 
c) absolvované školenia trénerov a ďalšie vzdelávanie, 
d) hráčske skúsenosti vo futbale 

Komisia pre posúdenie žiadostí o prijatie je zložená z technického riaditeľa SFZ, manažéra 
vzdelávania trénerov SFZ, zástupcu VV SFZ a zástupcu lektorského zboru. 
 
 
 
Kontaktná osoba: 
PaedDr. Zsolt PAKUSZA, PhD. 
Manažér vzdelávania trénerov SFZ 
Mail: zsolt.pakusza@futbalsfz.sk 
Mobil: +421 903 564 111 
 


