
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ 
V SPOLUPRÁCI SO 

SLOVENSKÝM ZVÄZOM HÁDZANEJ 
 

PONÚKA 
 

 
ŠTÚDIUM TRÉNEROV HÁDZANEJ – EURÓPSKÁ LICENCIA  

„MASTER COACH“ (EHF ProLICENCE ) 
 
Motivácia:  
EHF požaduje prítomnosť trénera s EHF ProLicence (udeľovanej iba EHF na základe získania 
kvalifikácie „Master Coach“) medzi v zápise uvedenými funkcionármi v zápasoch Champions 
league a všetkých európskych suťažných medzištátnych zápasoch (ME a ich kvalifikácie) 
všetkých kategórií. Získanie kvalifikácie „Master Coach“ cestou absolvovania kurzu EHF alebo 
nostrifikáciou vysokoškolského diplomu prostrednictvom EHF je nielen časovo ale 
predovšetkým ekonomicky veľmi náročné a EHF akceptuje i možnosť získať kvalifikáciu 
„Master Coach“ absolvovaním tzv. „národných kurzov“ poriadaných členskými federáciami 
EHF za podmienok predpísaných a kontrolovaných EHF. ČSH a SZH i s ohľadom na potrebu 
vyhovieť požiadavkám na účasť v súťažiach EHF sa preto rozhodli pripraviť vyššie uvedený 
„národný kurz“ z dostatočným predstihom tak, aby v dobe začiatku platnosti zmieňovanej 
požiadavky mali dostatočné personálne zázemie pro jeho splnenie. 
 
Predpokladaná podoba kurzu:  
Modulový systém zo 4 blokmi po cca 40 hodinách výučby + záverečné skúšky s obhajobou 
záverečnej práce. 
 
Predpokladané termíny a miesta jednotlivých blokov: 
1. 2. – 4.6. 2023 (obsah v súčinnosti s FTVS KU Praha) 
2. Seminár vrcholovej hádzanej, 2. polovica júna 2023, presný termín určí RK ČSH na základe 
plánu reprezentačných akcií 
3. 17. – 20.8. 2023 Bratislava (obsah v súčinnosti s FTVŠ UK Bratislava) 
4. 25. – 29.10.2023 Olomouc (obsah v súčinnosti s FTK UP Olomouc) 
5. Termín záverečných skúšok spojený s obhajobou záverečnej práce bude upresnený behom 
roku 2023. 
 
Vstupné podmienky: 

- Minimálny vek 23 rokov 
- Držiteľ/ka licence A 



- Minimálne jeden rok praxe s licenciou A 
- Elementárna znalosť anglického jazyka 
- Zaplatenie kurzového poplatku príslušnému zväzu pred zahájením kursu (termín 

bude upresnený)  
 
Podmienky absolvovania: 

- Účasť na výučbe minimálne 80% 
- Odovzdanie záverečnej písomnej práce (v českom alebo slovenskom jazyku a 

s povinným abstraktom v angličtine) 
- Úspešné vykonanie záverečnej komisionálnej skúšky (súčasťou je i obhajoba 

záverečnej práce) 
 
Ekonomické podmienky: 
Náklady na kurz – kurzový poplatok, doprava, ubytovanie, stravovanie, náklady na Seminár 
ČSH – si hradia účastníci sami. Výška kurzového poplatku je závislá na počtu prihlásených. 
Oba usporiadajúce zväzy sa dohodli na tom, že kurz bude realizovaný pri počte 20 a viac 
prihlásených (nižší počet by znamenal neúmerné zvýšenie nákladov pre jednotlivých  
záujemcov). 
     Orientačná výška (veľmi hrubý odhad)  kurzového poplatku:  
                                                                 pri 20 účastníkov      20.000,- CZK (800 €) 
                                                                 pri  25 účastníkov     18.000,- CZK (720 €) 
 
Záverečné poznámky: 
Záujemci o študium musia zaslať písomnú prihlášku s presnou kontaktnou adresou 
uchádzača (vrátane mailovej adresy a telefónu)  na adresu sekretariátu ČSH/SZH do 
20.01.2023! 
 
 
PaedDr. Pavol Streicher v.r.                                       PaedDr. Martin Tůma, PhD. v.r. 
Predseda MK SZH                                                        metodik ČSH 


