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POŽIADAVKY NA TRÉNERSKÉ VEDENIE DRUŽSTIEV 
V JEDNOTLIVÝCH SÚŤAŽIACH 

(súťažná smernica) 
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1.1. 

Pre účasť družstiev v súťažiach môže byť, na základe ustanovenia v článku 4.3 písm. f) 

Súťažného poriadku SZFB, vyžadovaný tréner s príslušnou platnou trénerskou licenciou 

SZFB. 

1.2. 

Účasť trénera s platnou trénerskou licenciou SZFB na súťažných zápasoch bude potvrdená v 

zápise o stretnutí, v ktorom bude tréner uvedený ako hlavný tréner družstva. Za hlavného 

trénera družstva je považovaný prvý tréner uvedený v zápise o stretnutí.  

1.3. 

V prípade neúčasti trénera s platnou trénerskou licenciou SZFB v súťažnom zápase bude 

družstvu udelená poriadková pokuta podľa Príkladného sadzobníka poriadkových pokút 

SZFB. 

1.4. 

Ustanovenie v článku 1.3. tejto súťažnej smernice sa nevzťahuje na družstvá, ktoré pôsobia 

v súťažiach SZFB prvým rokom. 

1.5. 

Účasť trénera s platnou trénerskou licenciou SZFB musí byť minimálne pri 70% súťažných 

zápasov príslušného družstva danej súťaže práve prebiehajúcej súťažnej sezóny. 

1.6. 

Za trénera s platnou trénerskou licenciou SZFB je považovaný aj tréner, ktorý v priebehu 

aktuálnej sezóny úspešne absolvuje odbornú prípravu a uhradí licenčný poplatok. 

 

Článok 2 

Trénerské licencie SZFB 

2.1. 

Od súťažnej sezóny 2022/23 sa vyžaduje: 

1) Trénerská licencia D 

a) Vyššie celoštátne súťaže: 

i) 1. liga žien. 

b) Ostatné celoštátne súťaže: 

i) Majstrovstvá Slovenska v mládežníckych kategóriách, 

ii) mládežnícke pohárové turnaje. 

c) Najvyššie regionálne súťaže: 

i) 2. liga mužov. 

d) Ostatné regionálne súťaže: 

i) Juniorky, 

ii) Dorastenky, 

iii) Starší žiaci, 
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iv) Staršie žiačky, 

v) Mladší žiaci, 

vi) Mladšie žiačky, 

vii) Staršia prípravka, 

viii) Mladšia prípravka. 

2) Trénerská licencia C 

a) Najvyššie celoštátne súťaže: 

i) Extraliga mužov, 

ii) Extraliga žien, 

iii) Extraliga juniorov. 

b) Vyššie celoštátne súťaže: 

i) 1. liga mužov. 

c) Ostatné regionálne súťaže: 

i) Juniori, 

ii) Dorastenci. 

3) Trénerská licencia B sa nevyžaduje. 

4) Trénerská licencia A sa nevyžaduje. 

 

2.2. 

Od súťažnej sezóny 2023/24 sa vyžaduje: 

1) Trénerská licencia D 

a) Vyššie celoštátne súťaže: 

i) 1. liga žien. 

b) Ostatné celoštátne súťaže: 

i) Majstrovstvá Slovenska v mládežníckych kategóriách, 

ii) mládežnícke pohárové turnaje. 

c) Najvyššie regionálne súťaže: 

i) 2. liga mužov. 

d) Ostatné regionálne súťaže: 

i) Juniorky, 

ii) Dorastenky, 

iii) Starší žiaci, 

iv) Staršie žiačky, 

v) Mladší žiaci, 

vi) Mladšie žiačky, 

vii) Staršia prípravka, 

viii) Mladšia prípravka. 

2) Trénerská licencia C 

a) Najvyššie celoštátne súťaže: 

i) Extraliga mužov, 

ii) Extraliga žien, 

iii) Extraliga juniorov. 

b) Vyššie celoštátne súťaže: 

i) 1. liga mužov. 

c) Ostatné regionálne súťaže: 

i) Juniori, 

ii) Dorastenci. 

3) Trénerská licencia B sa nevyžaduje. 

4) Trénerská licencia A sa nevyžaduje. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
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3.1. 

Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť 1. júla 2022. 

Ku dňu 30. júna 2022 končí platnosť doterajšej smernice „Požiadavky na trénerské vedenie 

družstiev v jednotlivých súťažiach SZFB“. 

 


