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                                                                                                                                 Futbalové kluby  
 
                 Bratislava, 28. 05. 2018 
 
 
 
 
Vec: Usmernenie 
 
Dobrý deň, 
dovoľujeme si Vám poslať usmernenie k schválenej štruktúre a organizácii súťaží žien a dievčat od 
súťažného ročníku 2018 / 2019 a k schválenému licenčnému systému 1. ligy žien. 
 
Súčasná štruktúra: 
1. liga žien a junioriek (10 FK) 
2. liga žien v regiónoch 
1. liga žiačok v regiónoch 
 
V prípade, ak má FA vytvorené družstvo junioriek, môže byť prihlásené v druhej lige žien. 
 
 

Schválená štruktúra od súťažného ročníka 2018 / 2019 
 

Súťaže žien 
1. liga žien 

• 10 družstiev,  
• samostatná súťaž, 
• licenčný systém klubov (v prílohe č. 1, usmernenie k žiadosti o Pasport SFZ v prílohe č. 2), 
• kompletná klubová štruktúra (ženy – dorastenky – žiačky), 
• podpora mládežníckych družstiev klubov.  

2. ligy žien 

• cca. 25 klubov: 3 skupiny,  
• prihlasovanie do 2. ligy žien celoplošne – elektronickou formou, po ukončení prihlasovania 

budú kluby zaradené do skupín na základe počtu prihlásených účastníkov s prihliadnutím na 
vzdialenosti, 

• v prípade nízkeho počtu účastníkov, bude 2. liga žien rozdelená do 2 skupín: A, B, 
• v prípade 2 skupín - finančná kompenzácia zvýšených nákladov na cestovné zo SFZ pre 

skupinu B, 
• povinnosť družstva žiačok (od 2. ročníka účasti v súťaži),   
• ženské kluby + družstvá žien pri ÚTM a FA, 
• prípadné B družstvá ligových klubov, podmienka hrať na pevné súpisky, 
• môžu hrať samostatné družstvá dorasteniek / junioriek. 
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Súťaže dievčat 

Liga žiačok a dorasteniek (WU15 / WU19 – dvojičková súťaž) 

• cca. 20 družstiev – max. do 28 (až 32), 
• 2 skupiny (západ, východ) – žiačky nebudú cestovať po celom Slovensku, 
• hrací systém podľa počtu účastníkov v jednotlivých skupinách, 
• dvojičky žiačok a dorasteniek (kategória U – ako pri mužskom futbale) 
• účasť družstiev futbalových akadémií povinná, 
• účasť družstiev klubov 1. ligy žien povinná – samostatné ženské kluby s kompletnou klubovou 

štruktúrou, 
• účasť družstiev klubov 2. ligy žien možná – samostatné ženské kluby s kompletnou klubovou 

štruktúrou, 
• účasť klubov bez družstva žien je možná, 
• súťaž na základe jednoduchých kritérií – družstvá nepostupujú a nevypadávajú (dvojička žiačky 

– dorastenky, družstvo žien, jedna zápasová plocha s pasportom SFZ, jeden tréner 
s kvalifikáciou minimálne UEFA B s finančným príspevkom a zmluvou so SFZ, dostatočný počet 
hráčok, finančné krytie). 

2. ligy žiačok (9:9 až 11:11) 

• na regionálnej úrovni, 
• samostatné družstvá žiačok – čiastočná dotácie SFZ, 
• žiačky klubov 2. ligy žien bez družstva dorasteniek – čiastočná dotácia SFZ, 
• žiačky klubov ÚTM (povinne) bez družstva dorasteniek, 
• v prípade nízkeho počtu družstiev v 2. lige žiačok v regióne, možnosť spojenia dvoch skupín, s 

možnosťou hrať aj turnajovým spôsobom.  
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FINANCOVANIE mládežníckych dievčenských družstiev 

Liga žiačok a dorasteniek (WU15 / WU19 – dvojičková súťaž): 
 

• Futbalové akadémie: financovanie družstiev žiačok a dorasteniek z príspevku na činnosť FA, 
• Kluby 1. ligy žien: finančný príspevok 3000,- Eur na súťažný ročník (čerpanie v jarnej časti 

v prípade, ak splnia podmienky licenčného systému), 
• Kluby 2. ligy žien: finančný príspevok 500,- Eur na jedno družstvo na súťažný ročník (spolu 

1000,- Eur – čerpanie v jarnej časti), 
• Kluby bez družstva žien – bez dotácie. 

 
2. liga žiačok: 
 

• ÚTM: financovanie družstva žiačok z príspevku na činnosť ÚTM, 
• Ostatné kluby: finančný príspevok 500,- Eur na jedno družstvo na súťažný ročník (čerpanie 

v jarnej časti). 
 
 
Do 15. 06. 2018 budú na všetky futbalové kluby 1. ligy žien poslané jednoduché inštrukcie 
potrebné na vyplnenie dokumentácie a materiálom k licenčnému systému potrebnému na 
udelenie finanančného príspevku vo výške 3 000,- Eur a na účasť v súťaži. Všetky FK v 1. lige žien 
musia doručiť dokumenty potrebné pre udelenie licencie do 16. 07. 2018 na USB kľúči 
(zoskenované originály aj s podpismi vrátane žiadosti o udelenie Pasportu SFZ) na: Miriama 
Matulová, Tomášikova 30C 821 01 Bratislava. Dokumenty potrebné k udeleniu Pasportu SFZ 
v zmysle usmernenia priložiť do zložky Žiadosť o Pasport ihriska na usb kľúč a zároveň poslať e-
mailom na: martin.hasprun@futbalsfz.sk. Všetky žiadosti o Pasport SFZ a udelenie licencie po 
uvedenom termíne nebudú akceptované! Písomné stanovisko k licenčnému systému a k žiadosti o 
Pasport SFZ bude klubu doručené najneskôr do 31. 07. 2018.   
 
 
 
 
Spracoval: 
Technický úsek SFZ 
 


