
 

 

 
 

 
 
 

KONFERENCIA TRÉNEROV SFZ – 2022 
Šamorín 

 
Organizátor:   Technický úsek SFZ – Odd. Vzdelávania trénerov 
Termín:   07. – 08.12.2022, streda - štvrtok 
Miesto:   X-bionic Šamorín 
Pre trénerov:   pre trénerov UEFA B/UEFA A/UEFA EYA/UEFA PRO licencie 
Rozsah seminára:  5 hodín prvý deň +  5 hodín druhý deň 
Potvrdenie:   Účasť sa eviduje v ISSF - Konto trénera 
Prihlášky:   len elektronickou formou od 18.11.2022 do 04.12.2022, 

online prihlášku nájdete na stránke: 
https://ticketing.futbalsfz.sk 
na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v 
https://my.sportnet.online/ 

Účastnícky poplatok: 40 Euro - na každý deň samostatne, uhrádza sa pri podaní 
prihlášky výhradne formou „online platba kartou“ (v prípade 
neúčasti sa platbe nevracia) 
50 Eur - priamo na mieste bez prihlásenia, na každý deň 
samostatne, len v prípade voľných miest, výhradne formou 
„online platba kartou“ 
Súčasťou účastníckeho poplatku je bezplatné sprístupnenie 
obidvoch dní konferencie zo záznamu. 

Kapacita seminára:  maximálny počet účastníkov v jeden deň je 400 
 
Poznámka 1:   je možné sa zúčastniť prvého aj druhého dňa samostatne 
 
Poznámka 2: odporúča sa spoločenské, ale neformálne oblečenie (smart 

casual) 
 
Poznámka 3:   Záznam z konferencie bude zverejnený do 22.12.2022. 

Poplatok za vzhliadnutie konferencie bude 30€ za každý deň 
samostatne a aktivita môže byť uznaná v rozsahu 5 hodín 
kontinuálneho vzdelávania pre trénerov UEFA B/UEFA A/UEFA 
EYA/UEFA PRO licencie. 

 
 

Poznámka 4: Pri záujme o ubytovanie, X-bionic Šamorín pripravil zvýhodnené 
ceny izieb pre 1 - 4 osoby. Pre rezervovanie využite link:  

 
https://booking.x-bionicsphere.com/V8Client/Inquiry.aspx?promoCode=SFZPROMO&arrivalDate=07/12/2022&departureDate=08/12/2022 
  
 



 

 

 

PRO
GRAM 1. DŇA KONFERENCIE 

(07.12.2022) 
 

11:30 – 12:30  Úvodná prezencia účastníkov 
 
13:00 – 13:15  Otvorenie konferencie 
 
13:15 – 14:00  Príprava hráčov pre vrcholový futbal (?) 
   Martin Hasprún (Technický riaditeľ SFZ) 
 
14:15 – 15:00  Kondičná príprava v elitnom mládežníckom futbale na Slovensku 
   David Brünn (Koordinátor kondičných trénerov SFZ) 
 
15:30 – 16:00  Rozvoj hráčov v klube ŽP Šport Podbrezová 
   Michal Budovec (ŠRM ŽP Šport Podbrezová) 
16:00 – 16:30  Rozvoj hráčov v klube FC DAC Dunajská Streda 
   Krisztián Németh (ŠRM FC DAC Dunajská Streda) 
16:30 – 17:00  Rozvoj hráčov v klube MŠK Žilina 
   Jaroslav Bačík (ŠRM MŠK Žilina) 
17:00 – 17:30  Rozvoj hráčov v klube AS Trenčín 
   Marek Dobiáš (ŠRM AS Trenčín) 
 
18:00 – 18:45  Rozvoj hráčov na Slovensku pre pre vrcholový futbal 

Panelová diskusia prezentujúcich 
 
18:45   Informácie pre trénerov 

Ukončenie 1. dňa konferencie 
   Záverečná prezencia účastníkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


