
                   STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ                         

                             Partizánska cesta 93, 975 84 Banská Bystrica 

 
 

Úsek vzdelávania pri TMK SsFZ plánuje v roku 2018 organizovať nasledovné vzdelávacie aktivity : 

 

ŠKOLENIE TRÉNEROV 

 

UEFA B  
 

november 2018 – marec 2019    
Banská Bystrica  -  1 školenie trénerov UEFA B licencie (max. 1 x 26 poslucháčov) pre držiteľov 

trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni 

vyučovanie + 12 hod. TJ + 18 hod. hospitácie TJ a zápasov  +  záverečná skúška). Náklady na školenie 

si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na 

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

septembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo 

poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.  

 

 

UEFA GRASSROOTS C 

  
január – marec  2018  

Ružomberok  -   1  školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 

poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 

16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- €  

( mimo cestovného, ubytovania a stravného).  Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, 

vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 04. januára 2018 na priloženom tlačive prihlášky 

mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 

974 01 Banská Bystrica.  

 

január  – marec  2018  
Martin  -  1  školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre 

začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie 

TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € ( mimo cestovného, 

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

prihlásených trénerov) do 04. januára 2018 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu 

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

Bystrica.  

 

február  – marec  2018  
Žilina  -  1  školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre 

začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie 

TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € ( mimo cestovného, 

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

prihlásených trénerov) do 15. januára 2018 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu 

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

Bystrica.  
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november 2018 – marec 2019  

Banská Bystrica  -  1 školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 

poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 

16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- €  

( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, 

vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 15. septembra 2018 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 ) 

 

25. február 2018 – Liptovský Ján - v spolupráci s TMK  Liptovského futbalového zväzu v rozsahu  5 

hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 10. februára 2018  mailom na adresu 

peterstefanak@gmail.com alebo  igi.bella@gmail.com 

 

24. jún 2018 - Žilina  - v spolupráci s TMK  ObFZ Žilina v rozsahu  5 hodín, prihlášky je potrebné 

zaslať na priloženom tlačive do 10. júna 2018  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com  

 

 

29.august  2018 – Kalinovo  - v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec v rozsahu 5 hodín, prihlášky je 

potrebné zaslať na priloženom tlačive do 20. augusta 2018  mailom na adresu 

peterstefanak@gmail.com 

 

17. november 2018 – Banská Bystrica - doškoľovací seminár  v rozsahu 5 hodín . Bližšie informácie 

a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2018 

 

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

materiály 
 

 

                                                                                              Peter Štefaňák, koordinátor vzdelávania pre SsFZ 

                                                                              TMK SsFZ 
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