Pre trénerov
Informácie pre záujemcov o získanie základnej kvalifikácie trénera futbalu: Školenia trénerov futbalu
organizujú regionálne futbalové zväzy (RFZ), pre záujemcov z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce
z okresov Michalovce a Sobrance ich organizuje Východoslovenský futbalový zväz (VsFZ) Košice. Bližšie informácie
o tom možno nájsť na webovej stránke VsFZ (www.futbalvsfz.sk), v hlavnom menu v hornom riadku v časti „Tréneri
a mládež“.
Informácie pre záujemcov o predĺženie licencie trénera futbalu: Predĺženie licencie trénera zabezpečujú
regionálne futbalové zväzy (RFZ), pre záujemcov z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce z okresov
Michalovce a Sobrance ich zabezpečuje Východoslovenský futbalový zväz (VsFZ) Košice. Bližšie informácie o tom sú
uvedené na webovej stránke VsFZ (www.futbalvsfz.sk), v hlavnom menu v hornom riadku v časti „Tréneri a mládež“.
Postup pri žiadosti o predĺženie licencie trénera: Po absolvovaní seminára trénerov a obdržaní CERTIFIKÁTU
o absolvovaní je potrebné na nižšie uvedenú adresu zaslať poštou:
1) Podpísanú žiadosť o predĺženie trénerskej licencie
link
http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Treneri/Dokumenty/20140128_Ziadost_predlzenie_licencie.pd
f
alebo
http://www.futbalvsfz.sk/file/osobne_tresty_file_prve_menu14259.pdf
2) Kópiu potvrdenia o absolvovaní – CERTIFIKÁT – ktorý Vám bol odovzdaný po absolvovaní seminára
3) 1 ks fotografie rozmerov 2x2,5 cm (je potrebné dodržať rozmer)
4) Ak nie ste registrovaný v ISSF ako tréner (nie ako hráč, resp. rozhodca, manažér, ...), tak vyplnený Registračný
formulár trénera s originál podpisom na tlačive
link
http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/ISSF/Dokumenty/20140203_Registracny_formular_SFZ_Tren
er.pdf
alebo
http://www.futbalvsfz.sk/file/osobne_tresty_file_prve_menu14261.pdf
Adresa - kontakt: SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, Michal KOVÁČ – asistent vzdelávania trénerov,
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava; mobil: 0902 937 031; e-mail: „michal.kovac@futbalsfz.sk“.
Informácie: Peter Szénay (koordinátor vzdelávania VsFZ Košice), mobil: 0902/937057; e-mail:
„peter.szenay@futbalsfz.sk“.
Zoznam trénerov futbalu s platnou licenciou v rámci VsFZ evidovaných v ISSF (z webovej stránky
VsFZ, z časti vpravo „Novinky VsFZ - Flash správy“): V uvedenej časti sú v odseku „ZOZNAM TRÉNEROV S
PLATNOU LICENCIOU“ uvedení tréneri s týmito platnými licenciami: UEFA PRO, UEFA A, UEFA B,
GRASSROOTS C.
Vyžiadanie doručenia údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: TMK žiada všetky FO a FK,
ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ 2015/2016, a ktoré do 30.4.2016 na ObFZ nedoručili požadované podklady
o tréneroch svojich družstiev, aby na ObFZ na adresu „obfzmi@stonline.sk“ zaslali e-mail, v ktorom majú uviesť meno
a priezvisko trénera každého svojho družstva v súťažiach ObFZ a v prílohe zaslať aj oskenované kópie licencie
trénerov.

