
                   STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ                         
                             Partizánska cesta 93, 975 84 Banská Bystrica 

 
 

TMK SsFZ plánuje v roku 2016 organizovať nasledovné vzdelávacie aktivity : 

 

ŠKOLENIE TRÉNEROV 

 

november 2016 – marec 2017    

1 - 2 školenia trénerov UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA 

GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť 

+ 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia 

účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie 

posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 15. septembra 2016 

na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu 

TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.  

 

november 2016 – marec 2017  

1 – 2 školenia trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie ( 1 – 2 x 20 poslucháčov) pre 

začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 3 dni všeobecná + špeciálna časť + 

záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, 

ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti 

prihlásených trénerov) do 15. septembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu 

peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská 

Bystrica.  

 

DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV  

(slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C ) 

 

20. február 2016 – Lisková - v spolupráci s Liptovským futbalovým zväzom v rozsahu 8 hodín, 

prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 12. februára 2016  mailom na adresu 

peterstefanak@gmail.com, igi.bella@gmail.com 

 

18.- 19. jún 2016 - Bobrovec  

1 odborný špecializovaný trénerský seminár pre trénerov mládeže SsFZ (max. 3 x po 20 

trénerov kategórie dorast, žiaci a prípravka)  – rozsah 16 hodín (10 hod. teória / 6 hod. prax)  - 2 

dni – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ - prihlášky je potrebné zaslať na priloženom 

tlačive do 1. júna 2016  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com 

 

29. august 2016 – Lučenec    - v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec v rozsahu 8 hodín, prihlášky je 

potrebné zaslať na priloženom tlačive do 01. augusta 2016  mailom na adresu 

peterstefanak@gmail.com 

 

17. november 2016 – Banská Bystrica - doškolovací seminár  v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie 

informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2016 

 

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / 

materiály 
 

                                                                                                      TMK SsFZ 
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