
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 
Podmienky a kritériá pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie 

mládeže SFZ (Futbalovej akadémie – ďalej len „FA“, Útvaru talentovanej mládeže – ďalej 
len „ÚTM“ a Čakateľa) 
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PRVÁ ČASŤ 
PODMIENKY A KRITÉRIA PRE UDELENIE LICENCIE FA A POVINNOSTI DRŽITEĽA LICENCIE FA 

  
PRVÁ HLAVA 

ŠPORTOVÉ KRITÉRIA 
  

Článok 1 
Program rozvoja mládeže  

(kritérium A) 
 
(1) Žiadateľ o licenciu FA je povinný písomne vypracovať program rozvoja mládeže vo 
všetkých vekových kategóriách schválený štatutárnym orgánom žiadateľa a príslušným 
orgánom SFZ, ktorý musí preveriť a ohodnotiť jeho reálne plnenie v súlade s „Klubovým 
licenčným systémom“1.  
 
(2) Program rozvoja mládeže vo všetkých vekových kategóriách žiadateľa o licenciu FA (ďalej 
len „program“) musí obsahovať: 

a) ciele, zámery a stratégiu rozvoja mládežníckeho futbalu v klube v súlade so základnými 
bodmi metodiky SFZ, 

b) organizáciu úseku mládeže v FK (štruktúra úseku mládeže v FK – organizačná schéma, 
personálne zabezpečenie a jeho požadovaná minimálna kvalifikácia, zdravotnícky a 
technický personál, zainteresované orgány, štruktúra mládežníckych družstiev a pod.), 

c) dostupná infraštruktúra (materiálno–technické zabezpečenie, tréningové a hracie 
plochy a iné), 

d) finančné zdroje (rozpočet, príjmy, výdavky, príspevky žiadateľa o licenciu mládeže SFZ, 
iné príspevky a pod.), 

e) systém vzdelávania zameraný na pravidlá futbalu, boj proti dopingu, integritu futbalu, 
vzdelávanie trénerov, 

f) tréningové programy v jednotlivých vekových kategóriách (rozvoj technických 
zručností, taktická a kondičná príprava a pod.), 

g) vlastné kritériá a systém výberu talentovaných hráčov, skauting, 
h) zdravotná starostlivosť, vrátane lekárskych prehliadok, 
i) proces kontroly a vyhodnocovania tréningového procesu z pohľadu plnenia hlavných 

cieľov a úloh (tréningové plány, testovanie a pod.), 
j) platnosť programu (minimálne 3 roky a maximálne 7 rokov), od dátumu jeho 

schválenia vrátane, 
k) spracovaný program pre TOP skupinu hráčov v kategórii dorast (špeciálna starostlivosť 

pre najtalentovanejších hráčov: skupinové a individuálne tréningy, materiálne 
zabezpečenie, finančné bonusy, internát, stravovanie a pod. 

 
 

                                                
1 Smernica Klubového licenčného systému SFZ 
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(3) Žiadateľ o licenciu FA je povinný v rámci svojho programu zabezpečiť: 
a) každému hráčovi zaradenému do programu možnosť získania povinného školského 

vzdelania podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 
b) každému hráčovi zaradenému do programu možnosť pokračovať aj v osobnom rozvoji 

nevzťahujúcom sa na futbal. 
  

Článok 2 
Štruktúra mládežníckych družstiev  

(kritérium A) 
 
(1) FK s licenciou FA je povinný zabezpečiť vo svojej štruktúre: 

a) v kategórii prípravky – povinne družstvá U8, U9, U10, U11 po ročníkoch (odporúča sa 
začínať s výbermi aj v skoršom veku) – kritérium A, 

b) v kategórii žiaci – povinne družstvá U12, U13, U14, U15 po ročníkoch – kritérium A, 
c) v kategórii dorast – povinne U16, U17, U19 po ročníkoch – kritérium A, 
d) vytvorenie družstva žien do 15 rokov v kategórii žiačky (U12 až U15), ktoré musí riadne 

prihlásiť do súťaže riadenej SFZ prípadne RFZ alebo ObFZ – kritérium A, 
e) vytvorenie družstva žien v kategórii juniorky (U16 až U19), ktoré musí byť riadne 

prihlásené v súťaži riadenej SFZ, prípadne RFZ alebo ObFZ – kritérium A, 
f) nadväznosť na futbal v kategórii dospelých, pričom družstvo mužov „A“ musí pôsobiť 

minimálne v prvých dvoch najvyšších súťažiach mužov (1. liga, 2. liga). – kritérium A 
 
(2) SFZ odporúča FK s licenciou FA v štruktúre vytvoriť aj: 

a) družstvo mužov „B“, ktoré môže pôsobiť aj ako družstvo mužov vo vekovej kategórii 
juniori (U20 až U21) – kritérium C, 

b) družstvo žien v kategórii prípravka (U6 až U11), ktoré môže štartovať v súťaži prípraviek 
chlapcov riadených ObFZ alebo RFZ. – kritérium C 

 
(3) Všetky mládežnícke družstvá FK sú povinné štartovať v súťažiach na republikovej, 
regionálnej alebo oblastnej úrovni, ktoré sú riadené alebo schválené SFZ, podľa požiadaviek 
Technického úseku SFZ. – kritérium A 
 

Článok 3 
Evidencia hráčov a stretnutí  

(kritérium A) 
 
(1) FK s licenciou FA je povinný podľa usmernení Technického úseku SFZ a na predpísaných 
tlačivách 

a) viesť aktuálny zoznam všetkých futbalistov zaradených do FA (v každej vekovej 
kategórii U9 až U17 a U19 je FK povinný na súpiske v príslušnej vekovej kategórii pre 
príslušný súťažný ročník disponovať minimálne 15 hráčmi, z toho minimálne 11 
kmeňovými, t. j. hráči, ktorí nepôsobia v FK na základe prestupu s obmedzením podľa 
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článku 19 ods. 2 písm. b) a d) Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej len 
„RaPP“) a zároveň všetci hráči starší ako 9 rokov musia byť registrovaní SFZ, príslušnými 
RFZ, alebo ObFZ), osobitne evidovať hráčov TOP skupiny v kategórii dorast a všetkých 
cudzincov s inou štátnou príslušnosťou ako je SR aj s uvedením krajiny, 

b) evidovať všetkých hráčov, ktorí prestúpili do/z iného Grassroots, do/z iného ÚTM, do/z 
inej FA (doma aj v zahraničí) za obdobie posledných piatich súťažných ročníkov 
(pričom aktuálne prebiehajúci ročník sa do tohto obdobia nezahŕňa) vždy po skončení 
súťažného ročníka podľa vekových kategórií (uviesť aj názov FK, kam/odkiaľ hráč 
prestúpil): 

- „A“ muži, 
- U19, 
- U18, 
- U17, 
- U16, 
- U15. 

c) evidovať počet tréningových jednotiek za súťažný ročník vždy po skončení každého 
súťažného ročníka podľa kategórií (percentuálne zastúpenie – grafy po jednotlivých 
vekových kategóriách U12 až U15): 

- individuálne tréningy, 
- skupinové tréningy, 
- kolektívne tréningy. 

d) evidovať všetkých mládežníckych reprezentantov (aj tých, ktorí prestúpili do iného 
ÚTM, FA z ich FK) za obdobie posledných piatich súťažných ročníkov (pričom aktuálne 
prebiehajúci ročník sa do tohto obdobia nezahŕňa) vždy po skončení každého 
súťažného ročníka podľa vekových kategórií: 

- „A“ muži, 
- U21, 
- U19, 
- U18, 
- U17, 
- U16, 
- U15. 

e) evidovať všetkých hráčov vychovaných pre profesionálny (I. a II. liga  v SR aj v zahraničí) 
futbal v kategórii mužov za obdobie posledných 5 súťažných ročníkov (pričom 
aktuálne prebiehajúci ročník sa do tohto obdobia nezahŕňa) vždy po skončení 
súťažného ročníka podľa kategórií: 

- vlastné „A“ družstvo mužov, 
- vlastné „B“ družstvo (resp. „družstvo juniorov U20 až U21“), 
- I. liga a II. liga (aj s názvom klubu, do ktorého hráč prestúpil). 

f) evidenciu všetkých stretnutí mládeže v kategórii U8 až U19 v rozdelení: 
- súťažné (podľa kategórií, uviesť aj súpera a výsledok), 
- priateľské s domácimi družstvami (podľa kategórií, uviesť aj súpera a výsledok), 
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- priateľské so zahraničnými družstvami (podľa kategórií, uviesť aj súpera a 
výsledok), 

- turnajové s domácimi družstvami (podľa kategórií, uviesť miesto, súpera a 
výsledok), 

- turnajové so zahraničnými družstvami (podľa kategórií, uviesť miesto, súpera a 
výsledok). 

 
(2) Za mládežníckeho reprezentanta sa považuje hráč, ktorý počas jedného súťažného ročníka 
absolvoval minimálne 50% mládežníckych reprezentačných akcií (zrazov), na ktoré bol 
nominovaný. 
 

Článok 4 
Vzdelávanie  

(kritérium A) 
 
(1) FK s licenciou FA je povinný vypracovať systém vzdelávania zameraný na pravidlá futbalu, 
boj proti dopingu, integritu futbalu, vzdelávanie trénerov (vo svojom aj iných FK), hráčov 
a rodičov. 
 
(2) FK s licenciou FA môže uzavrieť dohodu o spolupráci so základnou školou a strednou 
školou, na ktorej sú športové triedy, ak inak nedokáže zabezpečiť účasť hráčov pre potreby FK, 
alebo SFZ, prípadne RFZ a ObFZ (individuálny študijný plán). 
 
(3) Profesionálni tréneri a športový riaditeľ mládeže FK v zmluvnom vzťahu so SFZ sú povinní 
bezodplatne na požiadanie pracovníkov SFZ vykonávať lektorskú činnosť na školeniach 
prípadne seminároch organizovaných SFZ, RFZ a ObFZ a sú povinní zúčastňovať sa akcií SFZ 
organizovaných SFZ podľa pokynov a požiadaviek Technického úseku SFZ. 
 

Článok 5  
Plánovanie a evidencia tréningového procesu  

(vrátane družstva žien do 15 rokov v kategórii žiačky U12 až U15 a žien v kategórii juniorky 
U16 až U19) 

(kritérium A) 
 
(1) FK s licenciou FA je povinný odovzdávať všetky podklady vrátane družstva žien do 15 rokov 
v kategórii žiačky (U12 až U15) a žien v kategórii juniorky (U16 až U19) požadované OMaKRF 
SFZ a ministerstvom v elektronickej podobe na jednotných tlačivách SFZ (prípadne ich vkladať 
do centrálnej databázy Agenda trénera, SAP a pod.) v riadne stanovených termínoch v 
kategóriách U8 až U19, a to podľa usmernenia a požiadaviek SFZ: 

a) ročný tréningový plán do 31.07. (len všeobecné tréningové ukazovatele, špeciálne 
tréningové ukazovatele nie sú povinné), 

b) vyhodnotenie súťažného ročníka do 30. 06., 
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c) mesačný plán činnosti družstva na nasledujúci kalendárny mesiac (do 3. dňa nového 
kalendárneho mesiaca), 

d) mesačný výkaz činnosti zamestnanca úseku mládeže FK v zmluvnom vzťahu so SFZ za 
predchádzajúci kalendárny mesiac (do 3. dňa nového kalendárneho mesiaca), 

e) záznam tréningového týždenného mikrocyklu vždy do pondelka 12:00 hod. po 
predchádzajúcom týždni, 

f) plán využitia tréningových plôch: vždy do piatku 12:00 hod., 
g) hodnotenie stretnutia do 23:59 hod. po ukončení stretnutia (štruktúra: súper, výsledok, 

ZHS, základná zostava, striedania, hodnotenie hráčov v rozsahu 1-10, kde 10 je najlepší 
výkon), 

h) zoznam členov FA do 30.09. a 15.02., 
i) výsledky testovania všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti za pomoci 

fotobuniek podľa požiadaviek SFZ: do 30.09. a 31.05., 
j) zoznam trénerov FA do 15.07. a 15.01. 

  
Článok 6 

Zdravotná starostlivosť  
(kritérium A) 

 
(1) Každý hráč FK s licenciou FA je povinný absolvovať komplexné lekárske vyšetrenie2 
minimálne jedenkrát ročne (v prípade požiadavky SFZ na komplexnú lekársku prehliadku 
mládežníckych reprezentantov SR U15 až SR U19 nad rámec jedenkrát ročne, vykonáva sa toto 
lekárske vyšetrenie na náklady SFZ) u telovýchovného lekára, ktorá musí obsahovať nasledovné 
merania: 

a) výška, hmotnosť, tlak krvi, pulzová frekvencia, obvod hrudníka, 
b) elektrokardiografické vyšetrenie srdca – EKG (popis, poruchy veľkosti a akcie srdca), 
c) echokardiografické vyšetrenie srdca – ECHO (hráči FA od kategórie U16, členovia 

mládežníckych reprezentačných výberov od kategórie U15), 
d) funkčné vyšetrenie (záťažový test – ergometria, spiroergometria od kategórie U15), 
e) orientačné vyšetrenie zraku, 
f) vyšetrenie pohybového aparátu, 
g) vyšetrenie dýchacej sústavy, 
h) základné chemické vyšetrenie moču, 
i) vyhodnotenie celkového zdravotného stavu športovca, 
j) odporúčania na doplnkové alebo iné odborné vyšetrenia, 
k) potvrdenie – povolenie štartu hráčov na súťažný ročník, 
l) doporučené vyšetrenie: svalová nerovnováha (dysbalancia). 

 
 
 
 

                                                
2 doplňuje a upravuje Rozpis republikových súťaží na príslušný súťažný ročník 
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Článok 7 
Transfer hráčov  

(kritérium A) 
 
(1) FK s licenciou FA je povinný dodržiavať solidaritu pri transferoch hráčov medzi klubmi FA 
a ÚTM. 
 
(2) V prípade transferu hráča medzi klubmi s licenciou mládeže SFZ (FA a ÚTM) je nový FK, do 
ktorého hráč prestupuje, povinný písomne oznámiť, a to v elektronickej podobe na oficiálnom 
hlavičkovom papieri s podpisom športového riaditeľa mládeže FK v zmluvnom vzťahu so SFZ 
materskému FK a OMaKRF SFZ záujem o transfer hráča, účasť na „skúške“ alebo tréningovom 
kempe, a to minimálne 7 kalendárnych dní pred ich začiatkom. Nový FK je oprávnený Matriku 
SFZ požiadať o transfer hráča najskôr 7 kalendárnych dní po písomnom oznámení záujmu 
o hráča, ak sa kluby nedohodnú inak. V prípade nedodržania postupu uvedeného vyššie je 
OMaKRF SFZ oprávnené uložiť športovému riaditeľovi mládeže, vedúcemu trénerovi sekcie 
(U19, U15, U11) a FK primeranú sankciu. 
 

Článok 8 
Všeobecné kritériá pre zaradenie futbalistov do FA  

(kritérium A) 
 

Na zaradenie futbalistu do FA sa vyžaduje:   
a) úspešné absolvovanie prijímacieho konania, 
b) zdravotný stav umožňujúci vykonávanie športovej činnosti na vrcholovej úrovni, 
c) absolvovanie psychologických testov, 
d) vhodný somatotyp pre futbal, 
e) špecifické pohybové zručnosti pre futbal, 
f) absolvovanie testov všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti podľa metodiky 

SFZ, 
g) splnenie kritérií talentovaného futbalistu v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. 

o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
  

Článok 9 
Podpora a spolupráca FA  

(kritérium A) 
 

(1) Každá FA je povinná uzavrieť zmluvu o materiálnej a odbornej podpore s dvomi 
futbalovými klubmi bez licencie mládeže SFZ, ktoré disponujú minimálne dvomi 
mládežníckymi družstvami. 
 
(2) Každá FA je povinná uzavrieť so štyrmi materskými školami dohodu o pravidelnej 
pohybovo-športovej aktivite so zameraním na futbal vedenú profesionálnymi trénermi 
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v zmluvnom vzťahu so SFZ v rozsahu minimálne jedenkrát týždenne počas príslušného 
školského roka.    

 
Článok 10 

Ostatné športové kritériá  

(kritérium A) 
 
(1) Každý účastník najvyšších mládežníckych súťaží musí byť držiteľom licencie mládeže SFZ 
podľa tejto smernice. 
 
(2) FK s licenciou FA sa na základe získanej licencie mládeže SFZ zaväzuje povinne uvoľňovať 
hráčov pre potreby reprezentácie SR vo všetkých vekových kategóriách. V prípade  hráčov „A“ 
družstva mužov FK s licenciou FA je uvoľnenie pre potreby reprezentácie SR podmienené 
predchádzajúcim súhlasom FK. 
 
(3) FK s licenciou FA sa na základe získanej licencie mládeže SFZ zaväzuje povinne uvoľňovať 
hráčov pre potreby regionálnych výberov vo všetkých vekových kategóriách od kategórie U6 
po kategóriu U15. 
 
(4) Každý hráč FK s licenciou FA v kategórii prípravky a žiaci musí odohrať v jesennej časti a v 
jarnej časti súťažného ročníka minimálne 1/3 celkového hracieho času. 
  
 

DRUHÁ HLAVA 
INFRAŠTRUKTÚRNE KRITÉRIA 

 
 (1) Žiadateľ o licenciu FA je povinný mať k dispozícii materiálno–technické zabezpečenie 
výhradne pre potreby mládeže, ktoré môže FA využívať počas celej doby platnosti licencie 
mládeže SFZ.  
 
(2) Na splnenie uvedeného kritéria žiadateľ o licenciu FA – kritérium B: 

a) je právoplatným vlastníkom materiálno-technického zabezpečenia alebo, 
b) predloží písomnú zmluvu s vlastníkom materiálno–technického zabezpečenia 

(výhradne na území SR), ktorá oprávňuje žiadateľa používať materiálno–technické 
zabezpečenie pre všetky družstvá mládeže FA počas celého obdobia platnosti licencie.  

 
(3) Materiálno–technické zabezpečenie musí spĺňať minimálne požiadavky  pre udelenie 
licencie FA podľa tejto smernice. 
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Článok 1 
Trávnaté tréningové plochy 

(kritérium B) 
 
(1) Žiadateľ o licenciu FA je povinný zabezpečiť výhradne pre potreby mládeže minimálne tri 
trávnaté tréningové plochy. Za trávnaté tréningové plochy okrem hlavného ihriska výhradne 
pre potreby mládeže počas celej doby platnosti licencie FA sa považujú tie, ktoré sú vo 
vlastníctve FK.  
 
(2) Žiadateľ o licenciu FA môže splniť uvedené kritérium podľa bodu 1 aj formou nájmu, 
minimálne po dobu platnosti licencie FA, a to na základe písomnej zmluvy, prípadne inej 
písomnej dohody preukazujúcej nájomný vzťah. V prípade nepredloženia písomného dokladu 
o vlastníctve, prípadne dohody o dlhodobom prenájme trávnatej tréningovej plochy počas 
konania o udelenie licencie mládeže SFZ, klub nespĺňa minimálne požiadavky na udelenie 
licencie FA. V prípade vyššieho počtu trávnatých tréningových plôch bude táto skutočnosť 
zohľadnená v rámci hodnotenia FA. 
 
(3) Hracia plocha pre súťažné stretnutia musí byť schválená SFZ a musí byť na hraciu plochu 
vydaný pasport ihriska v súlade so súťažným poriadkom, rozpisom republikových súťaží pre 
príslušný súťažný ročník a s požiadavkami Smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii 
ihrísk, a zároveň sa musí zhodovať s trávnatou plochou uvádzanou v podkladoch k žiadosti o 
udelenie licencie FA. 
 
(4) Hracia plocha pre súťažné stretnutia musí byť s prírodným trávnatým povrchom. Na 
súťažné stretnutia sa môže využívať aj schválené ihrisko s umelým trávnatým povrchom, a to 
na základe vydaného pasportu ihriska podľa Smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii 
ihrísk, ktoré možno využívať nepretržite, s výnimkou mesiacov máj, jún, júl, august a 
september. 
 
(5) FK s licenciou mládeže SFZ, ktoré majú zaradené družstvá do súťaží mládeže, sú najneskôr 
15 dní pred začiatkom súťažného ročníka 2017/2018 povinné zadať do ISSF, na ktorom 
štadióne/ihrisku bude príslušné družstvo FK hrať svoje majstrovské stretnutia. Ak má FK v areáli 
štadióna viac schválených trávnatých hracích plôch (ďalej aj HP), na ktorých bude hrávať svoje 
majstrovské stretnutia, musí túto skutočnosť zahrnúť do vyššie uvedeného oznámenia. 
Prípadná zmena ihriska v priebehu súťaže, musí byť vopred odsúhlasená riadiacim orgánom 
súťaže a OMaKRF SFZ. FK s licenciou FA, môže pre súťažné stretnutia mládeže využívať 
maximálne dve schválené trávnaté plochy v kategórii dorast, dve schválené trávnaté plochy v 
kategórii žiakov (mimo hlavnej hracej plochy pre “A” družstvo dospelých) a jednu schválenú 
hraciu plochu s umelým trávnatým povrchom. V prípade zmeny miesta stretnutia z dôvodov 
zákazu štartu družstva na danom ihrisku, nespôsobilosti ihriska, prípadne jeho rekonštrukcie, je 
potrebné uvedenú skutočnosť, nahlásiť príslušnému riadiacemu orgánu súťaže, OMaKRF SFZ a 
súperovi.3 
 

                                                
3 Článok 53 Súťažného poriadku futbalu 
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(6) Rozmery HP sa pre jednotlivé súťaže mládeže stanovujú nasledovne: 
 
Tabuľka č. 1* 

I. LSD U19, I. LMD U17 a U16 vrátane HP a UT 
Maximálny rozmer 
Minimálny rozmer 
I. LSŽ U15, U14, I. LMŽ U13 - vrátane ihrísk s UT 
Maximálny rozmer 
Minimálny rozmer 

  
105 x 68 metrov 
100 x 64 metrov 
  
105 x 68 metrov 
95 x 58 metrov 

*od súťažného ročníka 2019/2020 musia mať všetky hracie plochy pre súťaže mládeže 
riadené SFZ  jednotný rozmer 105 x 68m.  

 
(7) Pri požiadavkách na HP pre súťažné stretnutia mládeže v zmysle požiadaviek Komisie pre 
štadióny a ihriská (ďalej len „KŠI“) sa kladie dôraz na zabezpečenie vhodných podmienok pre 
družstvo hostí. 
 

Článok 2 
Tréningové plochy s umelým trávnatým povrchom  

 
(1) Tréningové plochy s umelým trávnatým povrchom (ďalej len „UT“) sa delia na: 

a) UT so štandardnými rozmermi,  
b) Mini ihrisko s UT, 
c) UT s inými rozmermi. 
 

(2) Žiadateľ o licenciu FA musí mať k dispozícii pre potreby mládeže minimálne jedno ihrisko s 
umelým trávnatým povrchom s minimálnymi štandardnými rozmermi (viď tabuľka č. 1) vo 
vlastníctve klubu alebo v nájme na zabezpečenie tréningového procesu, prípravných 
a súťažných stretnutí mládeže podľa potreby, a to počas celej doby platnosti licencie. – 
kritérium B  

 
(3) Žiadateľ o licenciu FA musí mať k dispozícii pre kategóriu mladších žiakov a prípraviek jedno 
štandardné mini ihrisko s UT vo vlastníctve klubu alebo v prenájme, a to počas celej doby 
platnosti licencie. - kritérium B 
 
(4) Tréningová plocha s UT uvedená v bode 1 písm. c) sa môže použiť na tréningový proces 
prípraviek a mladších žiakov namiesto mini ihriska s UT. O vlastníctve alebo nájme takejto 
tréningovej plochy musí existovať písomná zmluva prípadne iná písomný dohoda.  
 
(5) V prípade nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve prípadne nájme mini ihriska s UT 
počas konania o udelenie licencie mládeže SFZ, bude táto skutočnosť uvedená v rámci 
hodnotenia FA. – kritérium B 
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(6) Tréningové plochy s UT SFZ odporúča využívať len v prípade nepriaznivého počasia, a to 
počas dní s teplotami nad 25 stupňov Celzia.  V prípade priaznivého počasia odporúčame 
tréningové plochy s UT nevyužívať. 
 
(7) FK s licenciou FA je povinný zabezpečiť osvetlenie minimálne jednej tréningovej plochy, a 
to trávnatej plochy alebo ihriska s UT. Minimálna intenzita osvetlenia tréningovej plochy je 150 
lux. – kritérium A 
 

Článok 3 
Poskytnutie tréningových a hracích plôch  

(kritérium A) 
 
(1) FK s licenciou FA je povinný bezodplatne poskytnúť hraciu plochu (aj hlavnú hraciu plochu) 
pre potreby mládežníckych reprezentačných výberov SR U15 až SR U19 na minimálne štyri 
stretnutia v jednom súťažnom ročníku a tréningové plochy pre mládežnícke reprezentácie 
bezodplatne na minimálne štyri tréningové jednotky v jednom súťažnom ročníku, a to na 
základe  dohody SFZ s príslušným klubom. V prípade nevyčerpania stanoveného počtu 
stretnutí a tréningových jednotiek v príslušnom súťažnom ročníku podľa prvej vety, nedôjde k 
ich prenosu do ďalšieho súťažného ročníka. (v praxi to znamená, že ak sa na ihriskách FK s 
licenciou FA počas jedného súťažného ročníka neodohrá žiadne mládežnícke reprezentačné 
stretnutia, v nasledujúcom ročníku sa požiadavka nezdvojnásobuje, ale stále má FK povinnosť 
poskytnúť hraciu plochu len na štyri stretnutia). 

 
(2) FK s licenciou FA je povinný poskytnúť bezodplatne štyrikrát v jednom súťažnom ročníku 
svoje tréningové plochy  pre akcie regionálnych výberov, a to na základe osobitnej dohody 
uzatvorenej medzi SFZ a klubom. V prípade nevyčerpania stanoveného počtu stretnutí 
a tréningových jednotiek podľa prvej vety v príslušnom súťažnom ročníku, nedôjde k ich 
prenosu do ďalšieho súťažného ročníka. (v praxi to znamená, že ak sa na ihriskách FK s 
licenciou FA počas jedného súťažného ročníka neuskutoční žiadna akcia regionálnych výberov, 
v nasledujúcom ročníku sa požiadavka nezdvojnásobuje, ale stále má FK povinnosť poskytnúť 
tréningovú plochu len na štyri akcie). 
 
(3) FK s licenciou FA je povinný poskytnúť bezodplatne dvakrát v jednom súťažnom ročníku 
svoje tréningové plochy pre akcie Grassroots (školský futbal, zdravotne hendikepovaní 
športovci, detské domovy a pod.), a to podľa požiadaviek SFZ a na základe osobitnej dohody 
uzatvorenej medzi SFZ a klubom. 
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Článok 4 
Kryté tréningové zariadenie (telocvičňa, krytá športová hala)  

(kritérium B) 
 
Žiadateľ o licenciu FA je povinný zabezpečiť minimálne dve kryté tréningové zariadenia, t. j. 
telocvične, resp. kryté športové haly vo vlastníctve klubu alebo v nájme pre všetky mládežnícke 
vekové kategórie, a to počas celej doby platnosti licencie. 
  

Článok 5 
Regenerácia  
(kritérium B) 

 
Žiadateľ o licenciu FA  je povinný zabezpečiť regeneračnú linku vo vlastníctve klubu alebo 
v nájme, a to počas celej doby platnosti licencie. 
  

Článok 6 
Posilňovňa 
(kritérium B) 

 
Žiadateľ o licenciu FA  je povinný zabezpečiť pre potreby mládeže posilňovňu (s minimálnou 
kapacitou 20 osôb) vo vlastníctve klubu alebo v nájme, a to počas celej doby platnosti licencie. 

 
Článok 7 

Ostatné zariadenia 
 

(1) Žiadateľ o licenciu FA môže namiesto posilňovňu využívať iné zariadenie na tréningový 
proces. Pod iným zariadením sa rozumie najmä gymnastická miestnosť, miestnosť na aerobik 
(prípadne iné cvičenie), využívanie spinningu a iných miestností určených na pohybovú 
činnosť s kapacitou minimálne 20 osôb. Iné zariadenie musí byť vo vlastníctve klubu alebo 
v nájme, a to počas celej doby platnosti licencie. – kritérium B 
 
(2) Žiadateľ o licenciu FA je povinný zabezpečiť pre potreby mládeže jednu technickú 
miestnosť určenú najmä na rozbory stretnutí s hráčmi, porady trénerov, a pod. vybavenú 
minimálne DVD prehrávačom s TV, PC, dataprojektorom, plátnom a pripojením na internet s 
kapacitou 20 miest na sedenie. – kritérium A 

 
(3) Žiadateľ o licenciu FA je povinný zabezpečiť pre potreby mládežníckych trénerov 
kancelársku miestnosť vybavenú minimálne: 3 x PC, tabuľou na kreslenie alebo magnetickou 
tabuľou a pripojením na internet. – kritérium A 

 
(4) Žiadateľ o licenciu FA je povinný zabezpečiť hráčom FK s licenciou FA, ktorí majú trvalý 
pobyt viac ako 50 km od sídla FK ubytovanie minimálne internátnou formou aj počas 
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víkendov, prázdnin a  štátnych sviatkov. Kritérium platí iba pre hráčov, ktorí dosiahli vek 15 
rokov. V prípade hráčov, ktorí nedosiahli vek 15 rokov a vzdialenosť trvalého bydliska od sídla 
FK je viac ako 50 km, sa klubom neodporúča postup podľa prvej vety, a to z dôvodu 
zachovania rodinného prostredia. – kritérium A 
 
(5) Žiadateľ o licenciu FA je povinný zabezpečiť všetkým hráčom FK celodennú starostlivosť 
o hráčov, možnosť stravovania podľa jedálneho lístka vypracovaného FK, a zabezpečiť hráčom 
centrum pre mládež (klubovňu, učebňu, odpočiváreň a pod.). – kritérium A 
  

Článok 8 
Materiálne zabezpečenie 

 
Žiadateľ o licenciu FA  je povinný zabezpečiť pre potreby mládeže: 

a) minimálne 4 prenosné bránky s rozmermi 7,32 m x 2,44 m – kritérium A, 
b) minimálne 4 prenosné  bránky s rozmermi: 5 m x 2 m – kritérium A, 

c) minimálne 8 prenosných brán menších rozmerov – kritérium A, 

d) minimálne 20 ks športtesterov  so softvérom na vyhodnocovanie pre potreby mládeže. 
FK musí preukázať pravidelnú prácu so športtestermi, vyhodnocovanie a tvorbu 
tréningových plánov na základe výsledkov hlavne v dorasteneckých kategóriách počas 
celého kalendárneho roka – kritérium A, 

e) vlastnú fotobunku – kritérium A, 
f) nahrávanie stretnutí pomocou videotechniky a podľa požiadaviek SFZ – kritérium A, 
g) FK s licenciou FA musí disponovať vlastnou web stránkou so samostatnou sekciou 

zameranou na mládež,  ktorá je pravidelne aktualizovaná a vlastným klubovým 
mládežníckym e-mailovým kontom. Každý z trénerov a zamestnancov úseku mládeže v 
klube musí mať vytvorené vlastné e-mailové konto – kritérium A. 

 
 

TRETIA HLAVA 
PERSONÁLNO–ADMINISTRATÍVNE KRITÉRIA 

  
Klub s licenciou FA je povinný vytvoriť kontaktné miesto, ktoré poskytuje podporu v 
administratívnych záležitostiach (ďalej len „sekretariát“). Sekretariát musí byť vybavený 
dostatočnou technickou infraštruktúrou, aby mohol plnohodnotne komunikovať so SFZ. – 
kritérium A 
 

Článok 1 
Personálno-administratívne funkcie 

 
(1) Žiadateľ o licenciu FA v rámci personálnej štruktúry úseku mládeže je povinný vytvoriť 
funkciu športový riaditeľ mládeže, ktorý 

a) nesmie viesť vlastné družstvo ako hlavný tréner, 
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b) činnosť vykonáva na plný úväzok (príspevok zo SFZ),  
c) má platnú trénerskú licenciu minimálne UEFA „A“ (ukončené vzdelanie),  
d) má minimálne 5-ročnú prax v mládežníckom futbale (v kluboch s Licenciou FA/ÚTM).  

 
(2) Športový riaditeľ mládeže ako športový odborník je najdôležitejšia funkcia, na ktorú SFZ 
poskytuje finančné prostriedky v maximálnej možnej miere. Obsadenie funkcie športového 
riaditeľa mládeže sa uskutočňuje formou výberového konania. SFZ sa zúčastňuje výberového 
konania alebo sa vyjadruje k výberu kandidáta. Športový riaditeľ mládeže vykonáva svoju 
činnosť ako  podnikateľ4 a je povinný striktne dodržiavať pracovnú náplň, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi SFZ, športovým riaditeľom mládeže a FK.  
 
(3) Športového riaditeľa mládeže možno odvolať len vo výnimočných prípadoch,  najmä v 
prípade hrubého porušovania pracovných povinností. Odvolať športového riaditeľa mládeže 
možno počas jedného súťažného ročníka (platnosti licencie) a len so súhlasom SFZ. Športový 
riaditeľ mládeže vykonáva činnosť najmä oblasti odborného poradenstva, vytvárania 
koncepcie a kontroly tréningového procesu. – kritérium A 

  
(4) Minimálne dosiahnuté stupne odbornej spôsobilosti5 požadované SFZ pri jednotlivých 
kategóriách mládeže v FK s licenciou FA: – kritérium A 

 
Tabuľka č. 2  
 

Tréner – 
kategória 

Minimálna 
licencia 

Finančné 
prostriedky zo 
SFZ 

Profesionál Asistent – 
licencia 

U 19 UEFA A ÁNO / 
podnikateľ 

ÁNO UEFA B 

U 17 UEFA A ÁNO / 
podnikateľ 

ÁNO UEFA B 

U 16 UEFA A NIE NIE UEFA B 

U 15 UEFA A ÁNO / 
podnikateľ 

ÁNO UEFA B 

U 14 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots „C“ 

U 13 UEFA B NIE ÁNO UEFA 
Grassroots „C“ 

                                                
4 §6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
5 Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov schválená VV SFZ dňa 24.5.2016   
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U 12 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots „C“ 

U 11 UEFA A ÁNO / 
podnikateľ 

ÁNO UEFA 
Grassroots „C“ 

U 10 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots „C“ 

U 9 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots „C“ 

 
(5) Trénerské vzdelanie požadované touto smernicou musí byť ukončené a trénerská licencia 
musí byť platná. V prípade študenta príslušnej licencie je záväzné stanovisko Technického 
úseku SFZ. 
 
(6) FK s licenciou FA je povinný vo svojej štruktúre ďalej vytvoriť funkciu: 

a) trénera pohybovej prípravy alebo kondičného trénera (čiastočný úväzok) – kritérium B, 
b) trénera žiačok a  junioriek minimálne s trénerskou licenciou UEFA B (príspevok zo SFZ) – 

kritérium A 

c) lekára (čiastočný úväzok) – kritérium A, 
d) videotechnika (čiastočný úväzok) – kritérium A, 
e) fyzioterapeuta (čiastočný úväzok) – kritérium C, 
f) maséra len pre potreby mládeže (čiastočný úväzok) – kritérium B, 
g) vyhľadávača talentov bez vlastného družstva (čiastočný úväzok) – kritérium C, 
h) trénera brankárov len pre potreby mládeže (plný úväzok s príspevkom zo SFZ) – 

kritérium A. 
 

(7) FK môže vo funkcii asistenta využívať aj prax študentov vysokej školy so zameraním tréner 
futbalu.  
 
(8) V mládežníckych kategóriách sa v družstve na 10 až 12 hráčov vyžaduje jeden tréner. V 
prípade vyššieho počtu hráčov musí FK zabezpečiť družstvu ďalšieho trénera (asistent trénera) 
– kritérium A. 
  

Článok 2 
Ostatné personálno–administratívne kritériá 

 
(1) FK s licenciou FA je povinný uvoľňovať svojich trénerov do funkcií trénerov a asistentov 
reprezentačných a regionálnych výberov SR. Tréneri v zmluvnom vzťahu so SFZ vo funkcií 
trénerov a asistentov reprezentačných a regionálnych výberov SR sú povinní vykonávať 
požadovanú činnosť bezodplatne. – kritérium A 
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(2) Každá osoba vykonávajúca činnosť na úseku mládeže v klube musí mať platnú zmluvu 
alebo dohodu o spolupráci s klubom, ktorá obsahuje finančné podmienky. Odmena sa 
uhrádza iba bankovým prevodom z bankového účtu klubu na bankový účet osoby 
vykonávajúcej činnosť na úseku mládeže klubu. V opačnom prípade pri konaní o udelenie 
licencie mládeže SFZ nebude evidovaná ako osoba vykonávajúca činnosť na úseku mládeže 
v klube. Porušenie podmienky uvedenej vyššie sa považuje za nesplnenie podmienok na 
získanie licencie FA. Porušenie povinnosti má za následok vyradenie z konania o udelenie 
licencie mládeže SFZ. – kritérium A 
 
(3) FK s licenciou FA je povinný osobám vykonávajúcim činnosť na úseku mládeže v klube v 
zmluvnom vzťahu so SFZ vyplácať odmenu mesačne v rovnakej výške ako poskytuje finančné 
prostriedky SFZ osobe vykonávajúcej činnosť na úseku mládeže v klube, prípadne podľa 
usmernenia Technického úseku SFZ. Do mesačnej odmeny vyplácanej FK sa započíta aj 
mesačná odmena osoby vykonávajúce činnosť úseku mládeže v klube vyplácaná na základe 
zmluvy so základnou školou, strednou školou, vysokou školou prípadne ich zriaďovateľom 
(VÚC, obec), s ktorými je FK v zmluvnom vzťahu, ak túto zmluvu FK osobe vykonávajúcej 
činnosť na úseku mládeže v klube sprostredkoval. – kritérium A 

 

 
ŠTVRTÁ HLAVA 

PRÁVNE KRITÉRIA 
  
(1) FK s licenciou FA musí byť riadnym členom SFZ6 a dodržiavať práva a povinnosti riadneho 
člena. – kritérium A 
 
(2) FK s licenciou FA je povinný pravidelne predkladať schému svojej organizačnej štruktúry 
vrátane personálneho obsadenia jednotlivých funkcií. – kritérium A 

 
(3) Žiadateľ o licenciu FA je povinný predložiť čestné vyhlásenie potvrdzujúce, že – kritérium A 

a) bude hrať v súťažiach uznaných a schválených SFZ, 
b) bude dodržiavať predpisy a rozhodnutia SFZ, UEFA a FIFA a zabezpečiť ich dodržiavanie 

všetkými osobami s jeho príslušnosťou, 
c) bude ihneď informovať SFZ o všetkých významných zmenách, udalostiach alebo 

podmienkach vážneho športového, infraštruktúrneho, personálneho, právneho a 
finančného významu, 

d) bude dodržiavať ustanovenia licenčného systému mládeže SFZ a riadiť sa nimi, 
e) všetky údaje uvedené v predložených dokumentoch sú správne, 
f) oprávňuje administratívu a orgány licenčného systému mládeže SFZ preverovať 

dokumenty a získavať informácie o FK aj od kompetentných orgánov verejnej správy 
alebo fyzických a právnických osôb podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. 

                                                
6 Článok 27 stanov SFZ 
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(4) Čestné vyhlásenie musí byť vyhotovené a podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa o 
licenciu mládeže SFZ nie skôr, ako tri mesiace pred stanoveným termínom jeho predloženia 
SFZ. Podpisy musia byť úradne alebo notársky overené. 
  
(5) Žiadateľ o licenciu FA musí predložiť nasledovné dokumenty: 

a) originál alebo úradne osvedčenú kópiu platných stanov FK – kritérium A, 
b) originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo registra 

občianskych združení, nie staršieho ako 30 dní alebo k dátumu 31. 12. 
predchádzajúceho kalendárneho roku obsahujúceho uvedené údaje – kritérium A:  
- názov, 
- sídlo (adresa), 
- právna forma, 
- zoznam osôb s podpisovým právom, 
- spôsob podpisovania v mene spoločnosti (napr. individuálny, kolektívny). 

 
 

PIATA HLAVA 
FINANČNÉ KRITÉRIA 

  
(1) Žiadateľ o licenciu FA je povinný predložiť SFZ plánovaný rozpočet FK na mládež na celé 
obdobie trvania platnosti licencie FA.. Minimálnu výšku rozpočtu FK s licenciou FA vyčlenenú 
pre mládežnícke družstvá na jeden súťažný ročník SFZ ustanovil na 150 000,- EUR. Minimálna 
výška rozpočtu FK s licenciou FA na mládežnícke družstvá určená SFZ nezahŕňa poskytnuté 
finančné prostriedky z ministerstva, UEFA Champions League solidarity scheme for youth 
development in clubs (UEFA Solidarity Payment) alebo iné finančné prostriedky poskytnuté zo 
strany SFZ. FK s licenciou FA je povinná vyberať členské príspevky v FK v minimálnej výške 5,- 
EUR. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, žiadateľ o licenciu FA poruší jednu zo základných 
podmienok na udelenie licencie FA a bude vyradený z konania o udelenie licencie mládeže 
SFZ. – kritérium A 

 
(2) Plánovaný rozpočet FK s licenciou FA musí obsahovať nasledovné položky: – kritérium A 

a) príjmy (FK, sponzori, a pod.), 
b) výdavky (náklady na mzdy pracovníkov úseku mládeže vo FK), 
c) výdavky (náklady na sústredenia) 
d) výdavky (náklady na súťaže, podľa jednotlivých vekových kategórií) 
e) výdavky (na rozhodcov rozdelené na súťažné stretnutia a priateľské stretnutia podľa 

vekových kategórií) 
f) výdavky (prestupy, hosťovania) 
g) výdavky (ubytovanie + stravovanie v štruktúre: internát a strava vo FK, počas súťažných 

stretnutí, počas sústredení a prípravných stretnutí, príp. turnajov) 
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(3) Rozpočet musí vychádzať z výročnej správy resp. z finančnej závierky a musí byť plánovaný 
v štvrťročných periódach. – kritérium A 
 
(4) Žiadateľ o licenciu FA je povinný počas trvania konania o udelenie licencie mládeže SFZ 
preukázať, že má vysporiadané všetky záväzky zo zamestnancami úseku mládeže v klube, 
fyzickými osobami vykonávajúcimi športové činnosti pre FK prípadne je povinný predložiť SFZ  
splátkový kalendár podpísaný obidvomi stranami (zamestnancom aj klubom) o vysporiadaní 
všetkých záväzkov voči SFZ a ostatným klubom. – kritérium A 
 
(5) Žiadateľ o licenciu FA je povinný k žiadosti priložiť tieto dokumenty:  – kritérium A 

a) kópiu zmluvy o zriadení samostatného bankového účtu pre správu poskytnutých 
finančných prostriedkov určených na podporu mládeže, 

b) originál alebo notársky osvedčenú kópiu potvrdenia miestne príslušného správcu dane, 
nie staršie ako tri mesiace alebo s dátumom k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho 
roku, že k tomuto dátumu žiadateľ nemá daňové nedoplatky, 

c) originál alebo notársky osvedčenú kópiu potvrdenia príslušného konkurzného súdu nie 
staršie ako tri mesiace alebo s dátumom k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roku, 
že voči žiadateľovi k tomuto dátumu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v 
konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku, 

d) originál alebo notársky osvedčenú kópiu potvrdenia Sociálnej poisťovne a potvrdenia 
každej zdravotnej poisťovne v Slovenskej republike (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, a. s.) nie staršie ako tri 
mesiace alebo s dátumom k 31.12 predchádzajúceho kalendárneho roku, že žiadateľ k 
tomuto dátumu nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

e) originál alebo notársky osvedčenú kópiu potvrdenia príslušného inšpektorátu práce nie 
staršie ako tri mesiace alebo s dátumom k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roku, 
že žiadateľ k tomuto dátumu neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz 
nelegálneho zamestnávania. 

 
(6) V prípade nepredloženia požadovaných dokumentov uvedených v bode 5 môže byť 
žiadateľ o licenciu FA vylúčený z konania o udelenie licencie mládeže SFZ. 
 
(7) FK s licenciou FA je povinný počas celej doby platnosti licencie mať vysporiadané záväzky 
so všetkými zamestnancami úseku mládeže FK a fyzickými osobami vykonávajúcimi činnosť 
pre FK prípadne pri kontrole SFZ predložiť splátkový kalendár podpísaný oboma zmluvnými 
stranami.  – kritérium A 
 
(8) SFZ môže uhrádzať náklady FK na materiál, služby a iné činnosti FK s licenciou FA na vopred 
dohodnutý účel z prostriedkov ministerstva, a to na základe dotačnej zmluvy uzatvorenej 
medzi SFZ a ministerstvom, a uvedeným postupom: – kritérium A 
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1. FK zadá požiadavku na vystavenie objednávky aj so všetkými potrebnými údajmi 
OMaKRF SFZ, 

2. OMaKRF SFZ vystaví objednávku príslušnému dodávateľovi a bezhotovostným 
bankovým prevodom uhradí dodávateľovi na základe predloženej faktúry za tovar 
alebo služby kúpnu cenu. 

 
(9) V prípade, ak boli akékoľvek finančné prostriedky poukázané priamo na samostatne vedený 
bankový účet FK v zmysle čl. VIII bodu 4 smernice, držiteľ licencie FA je povinný ich použiť v 
zmysle usmernenia SFZ a vyúčtovať v termínoch podľa požiadaviek SFZ. – kritérium A 
 
(10) Mzda zamestnancov úseku mládeže FK alebo odmena za športové činnosti vykonávané 
pre úsek mládeže FK na základe inej zmluvy uzatvorenej medzi SFZ a zamestnancom alebo 
fyzickou osobou sú poukazované priamo na ich bankový účet. – kritérium A 
 
(11) Finančné prostriedky poskytnuté na činnosť FK z UEFA Champions League solidarity 
scheme for youth development in clubs (UEFA Solidarity Payment), poukázané 
prostredníctvom Únie ligových klubov na samostatný bankový účet vytvorený v zmysle článku 
VIII bod 4 smernice je FK povinný použiť v zmysle usmernení UEFA a SFZ a vyúčtovať do 15. 
septembra kalendárneho roku, v ktorom boli finančné prostriedky poskytnuté. V prípade, ak sa 
počas konania o udelenie licencie mládeže SFZ preukáže, že poskytnuté finančné prostriedky 
neboli vyúčtované prípadne boli použité na iné účely ako je uvedené v usmernení, ide 
o dôvod na vylúčenie z konania o udelenie licencie mládeže SFZ na strane FK. – kritérium A 
 
(12) Materiálno–technické vybavenie nadobudnuté z prostriedkov ministerstva, UEFA alebo 
SFZ je FK s licenciou FA povinný preukázať pri kontrole vlastnícke právo k materiálno-
technickému vybaveniu a jeho využitie pre potreby mládeže. – kritérium A 

 
(13) Iné finančné prostriedky poskytnuté zo SFZ je FK s licenciou FA povinný použiť v zmysle 
usmernenia SFZ a vyúčtovať  v termínoch uvedených v usmernení SFZ. – kritérium A 
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DRUHÁ ČASŤ 
PODMIENKY A KRITÉRIA PRE UDELENIE LICENCIE ÚTM A POVINNOSTI DRŽITEĽA LICENCIE 

ÚTM 

  
PRVÁ HLAVA 

ŠPORTOVÉ KRITÉRIA 
  

Článok 1 
Program rozvoja mládeže  

(kritérium A) 
 
(1) Žiadateľ o licenciu ÚTM  je povinný písomne vypracovať program rozvoja mládeže vo 
všetkých vekových kategóriách, schválený štatutárnym orgánom žiadateľa a príslušným 
orgánom SFZ, ktorý musí preveriť a ohodnotiť jeho reálne plnenie v súlade s „Klubovým 
licenčným systémom“7.  
 
(2) Program rozvoja mládeže vo všetkých vekových kategóriách žiadateľa o licenciu ÚTM musí 
obsahovať: 

a) ciele, zámery a stratégiu rozvoja mládežníckeho futbalu v FK v súlade so základnými 
bodmi metodiky SFZ, 

b) organizáciu úseku mládeže v FK (štruktúra úseku mládeže v klube – organizačná 
schéma, personálne zabezpečenie a jeho požadovaná minimálna kvalifikácia, 
zdravotnícky a technický personál, zainteresované orgány, štruktúra mládežníckych 
družstiev), 

c) dostupná infraštruktúra (materiálno–technické zabezpečenie, tréningové a hracie 
plochy a iné), 

d) finančné zdroje (rozpočet, príjmy, výdavky, príspevky žiadateľa o licenciu ÚTM, iné 
príspevky a pod.), 

e) systém vzdelávania zameraný na pravidlá futbalu, boj proti dopingu, integritu futbalu a 
vzdelávanie trénerov, 

f) tréningové programy v jednotlivých vekových kategóriách (rozvoj technických 
zručností, taktická a kondičná príprava, a pod.), 

g) vlastné kritériá a systém výberu talentovaných hráčov, skauting, 
h) zdravotná starostlivosť vrátane lekárskych prehliadok, 
i) proces kontroly a vyhodnocovania tréningového procesu z pohľadu plnenia hlavných 

cieľov a úloh (tréningové plány, testovanie a pod.), 
j) platnosť programu (minimálne 3 roky a maximálne 7 rokov) vrátane dátumu jeho 

schválenia. 
 
 
 

                                                
7 Smernica Klubového licenčného systému SFZ 
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(3) Žiadateľ o licenciu ÚTM je povinný v rámci svojho programu zabezpečiť: 
a) každému hráčovi zaradenému do programu možnosť získania povinného školského 

vzdelania podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 
b) každému hráčovi zaradenému do programu možnosť pokračovať aj v osobnom rozvoji 

nevzťahujúcom sa na futbal. 
Článok 2 

Štruktúra mládežníckych družstiev  

(kritérium A) 
 
(1) FK s licenciou ÚTM je povinný zabezpečiť vo svojej štruktúre: 

a) v kategórii prípravky – povinne družstvá U8, U9, U10, U11 po ročníkoch (odporúča sa 
začínať s výbermi aj v skoršom veku) – kritérium A, 

b) v kategórii žiaci – povinne družstvá U12, U13, U14, U15 po ročníkoch – kritérium A, 
c) v kategórii dorast - minimálne dve družstvá, a to starší a mladší dorast – kritérium C, 
d) vytvorenie družstva žien do 15 rokov v kategórii žiačky (U12 až U15), ktoré musí riadne 

prihlásiť do súťaže riadenej SFZ prípadne RFZ alebo ObFZ – kritérium A, 
e) FK s licenciou FA môže mať nadväznosť na futbal v kategórii mužov – kritérium C. 

 
(2) SFZ odporúča FK s licenciou ÚTM v štruktúre vytvoriť aj družstvo žien v kategórii prípravka 
(U6 až U11), ktoré môže štartovať v súťaži prípraviek chlapcov riadených ObFZ alebo RFZ. – 
kritérium C 
 
(3) Všetky mládežnícke družstvá FK sú povinné štartovať v súťažiach na republikovej, 
regionálnej alebo oblastnej úrovni, ktoré sú riadené alebo schválené SFZ, podľa požiadaviek 
Technického úseku SFZ. – kritérium A 
 

Článok 3 
Evidencia hráčov a stretnutí  

(kritérium A) 

 
(1) Futbalový klub s licenciou ÚTM je povinný podľa usmernení Technického úseku SFZ a na 
predpísaných tlačivách: 

a) viesť aktuálny zoznam všetkých futbalistov zaradených do ÚTM (v každej vekovej 
kategórii U9 až U15 je FK povinný na súpiske v príslušnej vekovej kategórii pre príslušný 
súťažný ročník disponovať minimálne 15 hráčmi, z toho minimálne 11 kmeňovými, t. j. 
hráči, ktorí nepôsobia v FK na základe prestupu s obmedzením podľa článku 19 ods. 2 
písm. b) a d) RaPP a zároveň všetci hráči starší ako 9 rokov musia byť registrovaní SFZ, 
príslušnými RFZ, alebo ObFZ), osobitne evidovať všetkých cudzincov s inou štátnou 
príslušnosťou ako je SR aj s uvedením krajiny, 

b) evidovať všetkých hráčov, ktorí prestúpili do/z iného Grassroots, do/z iného ÚTM, do/z 
inej FA (doma aj v zahraničí) za obdobie posledných 5 súťažných ročníkov (pričom 
aktuálne prebiehajúci ročník sa do tohto obdobia nezahŕňa) vždy po skončení 
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súťažného ročníka podľa vekových kategórií (uviesť aj názov FK, kam/odkiaľ hráč 
prestúpil): 

- „A“ muži, 
- U19, 
- U18, 
- U17, 
- U16, 
- U15. 

c) evidovať počet tréningových jednotiek za súťažný ročník vždy po skončení každého 
súťažného ročníka podľa kategórií (percentuálne zastúpenie – grafy po jednotlivých 
vekových kategóriách U12 až U15): 

- individuálne tréningy, 
- skupinové tréningy, 
- kolektívne tréningy, 

d) evidovať všetkých mládežníckych reprezentantov (aj tých, ktorí prestúpili do iného 
ÚTM, FA z ich FK) za obdobie posledných 5 súťažných ročníkov (pričom aktuálne 
prebiehajúci ročník sa do tohto obdobia nezahŕňa) vždy po skončení každého 
súťažného ročníka podľa vekových kategórií: 

- „A“ muži, 
- U21, 
- U19, 
- U18, 
- U17, 
- U16, 
- U15. 

e) evidovať všetkých hráčov vychovaných pre profesionálny (I. a II. liga  v SR aj v zahraničí) 
futbal v kategórii mužov za obdobie posledných 5 súťažných ročníkov (pričom 
aktuálne prebiehajúci ročník sa do tohto obdobia nezahŕňa) vždy po skončení 
súťažného ročníka podľa kategórií: 

- vlastné „A“ družstvo mužov, 
- I. liga a II. liga (aj s názvom klubu, do ktorého hráč prestúpil). 
f) evidenciu všetkých stretnutí mládeže v kategórii U 8 až U 19 v rozdelení: 

- súťažné (podľa kategórií, uviesť aj súpera a výsledok), 
- priateľské s domácimi družstvami (podľa kategórií, uviesť aj súpera a výsledok), 
- priateľské so zahraničnými družstvami (podľa kategórií, uviesť aj súpera a 

výsledok), 
- turnajové s domácimi družstvami (podľa kategórií, uviesť miesto, súpera a 

výsledok), 
- turnajové so zahraničnými družstvami (podľa kategórií, uviesť miesto, súpera a 

výsledok). 
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(2) Za mládežníckeho reprezentanta sa považuje hráč, ktorý počas jedného súťažného ročníka 
absolvoval minimálne 50 % mládežníckych reprezentačných akcií (zrazov), na ktoré bol 
nominovaný. 
 

Článok 4  
Vzdelávanie  

(kritérium A) 
 
(1) FK s licenciou ÚTM je povinný vypracovať systém vzdelávania zameraný na pravidlá futbalu, 
boj proti dopingu, integritu futbalu, vzdelávanie trénerov (vo svojom aj iných FK), hráčov 
a rodičov. 
 
(2) FK s licenciou ÚTM môže uzavrieť dohodu o spolupráci so základnou školou, na ktorej sú 
športové triedy, ak inak nedokáže zabezpečiť účasť hráčov pre potreby FK alebo SFZ prípadne 
RFZ a ObFZ (individuálny študijný plán). 
 
(3) Profesionálni tréneri a športový riaditeľ mládeže FK v zmluvnom vzťahu so SFZ sú povinní 
bezodplatne na požiadanie pracovníkov SFZ vykonávať lektorskú činnosť na školeniach 
prípadne seminároch organizovaných SFZ, RFZ a ObFZ a sú povinní zúčastňovať sa akcií SFZ 
organizovaných SFZ podľa pokynov a požiadaviek Technického úseku SFZ. 
  

Článok 5 
Plánovanie a evidencia tréningového procesu (vrátane družstva dievčat)  

(kritérium A) 
 
(1) FK s licenciou ÚTM je povinný odovzdávať všetky podklady vrátane družstva žien do 15 
rokov v kategórii žiačky (U12 až U15) požadované OMaKRF SFZ a ministerstvom v elektronickej 
podobe na jednotných tlačivách SFZ (prípadne ich vkladať do centrálnej databázy Agenda 
trénera, SAP a pod.) v riadne stanovených termínoch v kategóriách U8 až U19, a to podľa 
usmernenia a požiadaviek SFZ: 

a) ročný tréningový plán do 31.07. (len všeobecné tréningové ukazovatele, špeciálne 
tréningové ukazovatele nie sú povinné), 

b) vyhodnotenie súťažného ročníka do 30.06., 
c) mesačný plán činnosti družstva na nasledujúci kalendárny mesiac (do 3. dňa nového 

kalendárneho mesiaca), 
d) mesačný výkaz činnosti zamestnanca úseku mládeže FK v zmluvnom vzťahu so SFZ za 

predchádzajúci kalendárny mesiac (do 3. dňa nového kalendárneho mesiaca), 
e) záznam tréningového týždenného mikrocyklu vždy do pondelka 12:00 hod. po 

predchádzajúcom týždni, 
f) plán využitia tréningových plôch: vždy do piatku 12:00 hod., 
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g) hodnotenie stretnutia: do 23:59 hod. po ukončení stretnutia (štruktúra: súper, výsledok, 
ZHS, základná zostava, striedania, hodnotenie hráčov v škále 1-10, kde 10 je najlepší 
výkon), 

h) zoznam členov ÚTM do 30.09. a 15.02., 
i) výsledky testovania všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti za pomoci 

fotobuniek podľa požiadaviek SFZ do 30.09. a 31.05., 
j) zoznam trénerov ÚTM do 15.07. a 15.01. 

  
Článok 6 

Zdravotná starostlivosť  

(kritérium A) 
 
(1) Každý hráč FK s licenciou ÚTM je povinný absolvovať komplexné lekárske vyšetrenie8 
minimálne jedenkrát ročne (v prípade požiadavky SFZ na komplexnú lekársku prehliadku 
mládežníckych reprezentantov SR U15 až SR U19 nad rámec jedenkrát ročne, vykonáva sa toto 
lekárske vyšetrenie na náklady SFZ) u telovýchovného lekára, ktorá musí obsahovať nasledovné 
merania: 

a) výška, hmotnosť, tlak krvi, pulzová frekvencia, obvod hrudníka, 
b) elektrokardiografické vyšetrenie srdca – EKG (popis, poruchy veľkosti a akcie srdca), 
c) echokardiografické vyšetrenie srdca – ECHO (hráči ÚTM od kategórie U16, členovia 

mládežníckych reprezentačných výberov od kategórie U15)9, 
d) funkčné vyšetrenie (záťažový test – ergometria, spiroergometria od kategórie U15), 
e) orientačné vyšetrenie zraku, 
f) vyšetrenie pohybového aparátu, 
g) vyšetrenie dýchacej sústavy, 
h) základné chemické vyšetrenie moču, 
i) vyhodnotenie celkového zdravotného stavu športovca, 
j) odporúčania na doplnkové alebo iné odborné vyšetrenia, 
k) potvrdenie – povolenie štartu hráčov na súťažný ročník, 
l) doporučené vyšetrenie: svalová nerovnováha (dysbalancia). 

 
Článok 7 

Transfer hráčov  

(kritérium A) 
 
(1) FK sa v licencii ÚTM zaväzuje dodržiavať solidaritu pri transferoch hráčov medzi klubmi FA 
a ÚTM. 
 
(2) V prípade transferu hráča medzi klubmi s licenciou mládeže SFZ (FA a ÚTM) je nový FK, do 
ktorého hráč prestupuje, povinný  písomne oznámiť, a to v elektronickej podobe na oficiálnom 

                                                
8 doplňuje a upravuje Rozpis republikových súťaží na príslušný súťažný ročník 
9 upravuje Rozpis republikových súťaží na príslušný súťažný ročník 
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hlavičkovom papieri s podpisom športového riaditeľa mládeže FK v zmluvnom vzťahu so SFZ 
materskému FK a OMaKRF SFZ záujem o transfer hráča, účasť na „skúške“ alebo tréningovom 
kempe, a to minimálne 7 kalendárnych dní pred ich začiatkom. Nový FK je oprávnený Matriku 
SFZ požiadať o transfer hráča najskôr 7 kalendárnych dní po písomnom oznámení záujmu 
o hráča, ak sa kluby nedohodnú inak. V prípade nedodržania postupu uvedeného vyššie je 
OMaKRF SFZ oprávnené uložiť športovému riaditeľovi mládeže, vedúcemu trénerovi sekcie 
(U19, U15, U11) a FK primeranú sankciu. 
 

Článok 8 
Všeobecné kritériá pre zaradenie športovcov do ÚTM  

(kritérium A) 
 
Na zaradenie futbalistu do ÚTM sa vyžaduje: 

a) úspešné absolvovanie prijímacieho konania, 
b) zdravotný stav umožňujúci vykonávanie športovej činnosti na vrcholovej úrovni, 
c) absolvovanie psychologických testov, 
d) vhodný somatotyp pre futbal, 
e) špecifické pohybové zručnosti pre futbal, 
f) absolvovanie testov všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti podľa metodiky 

SFZ, 
g) splnenie kritérií talentovaného futbalistu v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. 

o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Článok 9 
Podpora a spolupráca ÚTM 

(kritérium A) 
 

(1) Každý ÚTM je povinný uzavrieť zmluvu o materiálnej a odbornej podpore s jedným 
futbalovým klubom bez licencie mládeže SFZ, ktorý disponuje minimálne dvomi 
mládežníckymi družstvami. 
 
(2) Každý ÚTM je povinný uzavrieť s dvomi materskými školami dohodu o pravidelnej 
pohybovo-športovej aktivite so zameraním na futbal vedenú profesionálnymi trénermi 
v zmluvnom vzťahu so SFZ v rozsahu minimálne jedenkrát týždenne počas príslušného 
školského roka. 

 
Článok 10 

Ostatné športové kritériá  

(kritérium A) 
 
(1) Všetci účastníci najvyšších mládežníckych súťaží musia byť držiteľom licencie mládeže SFZ 
podľa tejto smernice. 
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(2) FK s licenciou ÚTM sa na základe získanej licencie mládeže SFZ zaväzuje povinne uvoľňovať 
hráčov pre potreby reprezentácie SR vo všetkých vekových kategóriách. V prípade hráčov „A“ 
družstva FK s licenciou ÚTM je uvoľnenie pre potreby reprezentácie SR podmienené 
predchádzajúcim súhlasom FK. 
 
(3) FK s licenciou ÚTM sa na základe získanej licencie mládeže SFZ zaväzuje povinne uvoľňovať 
hráčov pre potreby regionálnych výberov vo všetkých vekových kategóriách od kategórie U6 
po kategóriu U15. 
 
(4) Každý hráč FK s licenciou ÚTM v kategórii prípravky a žiaci musí odohrať v jesennej časti a 
v jarnej časti súťažného ročníka minimálne 1/3 celkového hracieho času. 
 

 
DRUHÁ HLAVA 

INFRAŠTRUKTÚRNE KRITÉRIA 

 
(1) Žiadateľ o licenciu ÚTM je povinný mať k dispozícii materiálno–technické zabezpečenie 
výhradne pre potreby mládeže, ktoré môže ÚTM využívať počas celej doby platnosti licencie 
mládeže SFZ.  
 
(2) Na splnenie uvedeného kritéria žiadateľ o licenciu ÚTM – kritérium B: 

a) je právoplatným vlastníkom materiálno-technického zabezpečenia alebo, 
b) predloží písomnú zmluvu s vlastníkom materiálno–technického zabezpečenia 

(výhradne na území SR), ktorá oprávňuje žiadateľa používať materiálno–technické 
zabezpečenie pre všetky družstvá mládeže ÚTM počas celého obdobia platnosti 
licencie.  

 
(3) Materiálno–technické zabezpečenie musí spĺňať minimálne požiadavky pre udelenie 
licencie ÚTM podľa tejto smernice. 
  

Článok 1 
Trávnaté tréningové plochy 

(kritérium B) 
 
(1) Žiadateľ o licenciu ÚTM je povinný zabezpečiť výhradne pre potreby mládeže minimálne 
dve trávnaté tréningové plochy. Za trávnaté tréningové plochy mimo hlavného ihriska 
výhradne pre potreby mládeže počas celej doby platnosti licencie ÚTM sa považujú tie, ktoré 
sú vo vlastníctve FK.  
 
(2) Žiadateľ o licenciu ÚTM môže zabezpečiť uvedené kritérium aj formou nájmu, minimálne 
po dobu platnosti licencie ÚTM, a to na základe písomnej zmluvy prípadne inej písomnej 
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dohody preukazujúcej nájomný vzťah. V prípade nepredloženia písomného dokladu o 
vlastníctve, prípadne dohody o dlhodobom prenájme trávnatej tréningovej plochy počas 
konania o udelenie licencie mládeže SFZ, klub nespĺňa minimálne požiadavky na udelenie 
licencie ÚTM. V prípade vyššieho počtu trávnatých tréningových plôch bude táto skutočnosť 
zohľadnená v rámci hodnotenia ÚTM. 
 
(3) Hracia plocha pre súťažné stretnutia musí byť schválená SFZ a musí byť na hraciu plochu 
vydaný pasport ihriska v súlade so súťažným poriadkom, rozpisom republikových súťaží pre 
príslušný súťažný ročník a s požiadavkami Smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk 
a zároveň sa musí zhodovať s trávnatou plochou uvádzanou v podkladoch k žiadosti o 
udelenie licencie ÚTM. 
 
(4) Hracia plocha pre súťažné stretnutia musí byť s prírodným trávnatým povrchom. Na 
súťažné stretnutia sa môže využívať aj schválené ihrisko s umelým trávnatým povrchom, a to 
na základe vydaného pasportu ihriska podľa Smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii 
ihrísk, ktoré možno využívať nepretržite, s výnimkou mesiacov máj, jún, júl, august, september. 
 
(5) Všetky FK, ktoré majú zaradené družstvá do súťaží mládeže, sú najneskôr 15 dní pred 
začiatkom súťažného ročníka 2017/2018 povinné zadať do ISSF, na ktorom štadióne/ihrisku 
bude príslušné družstvo FK hrať svoje majstrovské stretnutia. Ak má FK v areáli štadióna viac 
schválených trávnatých hracích plôch, na ktorých bude hrávať svoje majstrovské stretnutia, 
musí túto skutočnosť zahrnúť do vyššie uvedeného oznámenia (zadania). Prípadná zmena 
ihriska v priebehu súťaže, musí byť vopred odsúhlasená riadiacim orgánom súťaže a úsekom 
mládeže a rozvoja SFZ. FK s licenciou Futbalovej akadémie, môže pre súťažné stretnutia 
mládeže využívať maximálne dve schválené trávnaté plochy v kategórii dorastov, dve 
schválené trávnaté plochy v kategórii žiakov (mimo hlavnej hracej plochy pre “A” družstvo 
dospelých) a jednu schválenú hraciu plochu s umelým trávnatým povrchom. V prípade zmeny 
miesta stretnutia z  dôvodov zákazu štartu družstva na danom ihrisku, nespôsobilosti ihriska, 
prípadne jeho rekonštrukcie, je potrebné uvedenú skutočnosť nahlásiť riadiacemu orgánu 
súťaže, OMaKRF SFZ a príslušnému súperovi.10 
 
(6) Rozmery HP sa pre jednotlivé súťaže mládeže stanovujú nasledovne: 
 

Tabuľka č. 3* 
I. LSD U19, I. LMD U17 a U16 vrátane HP a UT 
Maximálny rozmer 
Minimálny rozmer 
I. LSŽ U15, U14, I. LMŽ U13 - vrátane ihrísk s UT 
Maximálny rozmer 
Minimálny rozmer 

  
105 x 68 metrov 
100 x 63 metrov 
  
105 x 68 metrov 
95 x 58 metrov 

*od súťažného súťažného ročníka 2019/2020 musia mať všetky hracie plochy pre 
súťaže mládeže riadené SFZ  jednotný rozmer 105 x 68m.  

 

                                                
10 Článok 53 Súťažného poriadku futbalu 
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(7) Pri požiadavkách na HP pre súťažné stretnutia mládeže v zmysle požiadaviek Komisie pre 
štadióny a ihriská (ďalej len „KŠI“) sa kladie dôraz na zabezpečenie vhodných podmienok pre 
družstvo hostí. 

Článok 2 
Tréningové plochy s umelým trávnatým povrchom 

 
(1) Tréningové plochy s UT sa delia na: 

a) UT so štandardnými rozmermi,  
b) Mini ihrisko s UT, 
c) UT s inými rozmermi. 

 
(2) Žiadateľ o licenciu ÚTM musí mať k dispozícii pre potreby mládeže minimálne jedno ihrisko 
s umelým trávnatým povrchom s minimálnymi štandardnými rozmermi (viď tabuľka č. 3) vo 
vlastníctve klubu alebo v nájme na zabezpečenie tréningového procesu a prípravných 
a súťažných stretnutí mládeže podľa potreby, a to počas celej doby platnosti licencie. – 
kritérium B 
 
(3) Žiadateľ o licenciu ÚTM musí mať k dispozícii pre kategóriu mladších žiakov a prípraviek 
jedno štandardné mini ihrisko s umelou trávou vo vlastníctve klubu alebo v prenájme, a to 
počas celej doby platnosti licencie. – kritérium B 
 
(4) Tréningová plocha s UT uvedená v bode 1 písm. c) sa môže použiť na tréningový proces 
prípraviek a mladších žiakov namiesto mini ihriska s UT. O vlastníctve alebo nájme takejto 
tréningovej plochy musí existovať písomná zmluva prípadne iná písomná dohoda. V prípade 
nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve prípadne prenájme mini ihriska s UT počas 
konania o udelenie licencie mládeže SFZ bude táto skutočnosť uvedená v rámci hodnotenia 
ÚTM. – kritérium B 
 
(5) Tréningové plochy s UT SFZ odporúča využívať len v prípade nepriaznivého počasia, a to 
počas dní s teplotami nad 25 stupňov Celzia. V prípade priaznivého počasia odporúčame 
tréningové plochy s UT nevyužívať. 
 

Článok 3 
Poskytnutie tréningových a hracích plôch 

(kritérium A) 
 
(1) FK s licenciou ÚTM je povinný bezodplatne poskytnúť hraciu plochu (aj hlavnú hraciu 
plochu) pre potreby mládežníckych reprezentačných výberov SR U15 až SR U19 na minimálne 
štyri stretnutia v jednom súťažnom ročníku a tréningové plochy pre mládežnícke reprezentácie 
bezodplatne na minimálne štyri tréningové jednotky v jednom súťažnom ročníku, a to na 
základe dohody SFZ s príslušným klubom. V prípade nevyčerpania stanoveného počtu 
stretnutí a tréningových jednotiek v príslušnom súťažnom ročníku podľa prvej vety, nedôjde 
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k ich prenosu do ďalšieho súťažného ročníka. (v praxi to znamená, že ak sa na ihriskách FK s 
licenciou ÚTM počas jedného súťažného ročníka neodohrá žiadne mládežnícke reprezentačne 
stretnutie, v nasledujúcom ročníku sa požiadavka nezdvojnásobuje, ale stále má FK povinnosť 
poskytnúť hraciu plochu len na štyri stretnutia). 

 
(2) FK s licenciou ÚTM je povinný poskytnúť bezodplatne štyrikrát v jednom súťažnom ročníku 
svoje tréningové plochy  pre akcie regionálnych výberov, a to na základe osobitnej dohody 
uzatvorenej medzi SFZ a klubom. V prípade nevyčerpania stanoveného počtu stretnutí 
a tréningových jednotiek podľa prvej vety v príslušnom súťažnom ročníku, nedôjde k ich 
prenosu do ďalšieho súťažného ročníka. (v praxi to znamená, že ak sa na ihriskách FK s 
licenciou ÚTM počas jedného súťažného ročníka neuskutoční žiadna akcia regionálnych 
výberov, v nasledujúcom ročníku sa požiadavka nezdvojnásobuje, ale stále má FK povinnosť 
poskytnúť tréningovú plochu len na 4 akcie). 

 
(3) FK s licenciou ÚTM je povinný poskytnúť bezodplatne dvakrát v jednom súťažnom ročníku 
svoje tréningové plochy pre akcie Grassroots (školský futbal, zdravotne hendikepovaní 
športovci, detské domovy a pod.),a to podľa požiadaviek SFZ a na základe osobitnej dohody 
uzatvorenej medzi SFZ a klubom. 
  

Článok 4 
Kryté tréningové zariadenie (telocvičňa, krytá športová hala)  

(kritérium B) 
 
Žiadateľ o licenciu ÚTM  je povinný zabezpečiť minimálne dve kryté tréningové zariadenia t. j. 
telocvične, resp. kryté športové haly vo vlastníctve klubu alebo v nájme pre všetky mládežnícke 
vekové kategórie, a to počas celej doby platnosti licencie. 
 

Článok 5 
Regenerácia  

(kritérium B) 
 
Žiadateľ o licenciu ÚTM  je povinný zabezpečiť regeneračnú linku vo vlastníctve klubu alebo 
v nájme, a to počas celej doby platnosti licencie. 
  

Článok 6 
Ostatné zariadenia využívané k tréningovému procesu 

 
(1) Žiadateľ o licenciu ÚTM  je povinný zabezpečiť pre potreby mládeže jednu technickú 
miestnosť určenú najmä na rozbory stretnutí s hráčmi, a porady trénerov vybavenú minimálne 
DVD prehrávačom s TV, PC, dataprojektorom, plátnom a pripojením na internet s kapacitou 20 
miest na sedenie. – kritérium A 
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(2) Žiadateľ o licenciu ÚTM  je povinný zabezpečiť pre potreby mládežníckych trénerov 
kancelársku miestnosť vybavenú minimálne 3 x PC, tabuľou na kreslenie alebo magnetickou 
tabuľou a pripojením na internet. – kritérium A 
  

Článok 7 
Materiálne zabezpečenie 

 
Žiadateľ o licenciu ÚTM  je povinný zabezpečiť pre potreby mládeže: 

a) minimálne 4 prenosné bránky  s rozmermi: 7,32 m x 2,44 m – kritérium A, 
b) minimálne 4 prenosné  bránky s rozmermi: 5 m x 2 m – kritérium A, 

c) minimálne 8 prenosných brán menších rozmerov – kritérium A, 

d) nahrávanie stretnutí pomocou videotechniky podľa požiadaviek SFZ – kritérium A, 
e) FK s licenciou ÚTM musí disponovať vlastnou web stránkou so samostatnou sekciou 

zameranou na mládež, ktorá je pravidelne aktualizovaná a vlastným klubovým 
mládežníckym e-mailovým kontom. Každý z trénerov a zamestnancov úseku mládeže v 
klube musí mať vytvorené vlastné e-mailové konto. – kritérium A 

 
 

 
TRETIA HLAVA 

PERSONÁLNO–ADMINISTRATÍVNE KRITÉRIA 

 
(1) Klub s licenciou ÚTM je povinný vytvoriť kontaktné miesto, ktoré poskytuje podporu v 
administratívnych záležitostiach (ďalej len „sekretariát“). Sekretariát musí byť vybavený 
dostatočnou technickou infraštruktúrou, aby mohol plnohodnotne komunikovať so SFZ. – 
kritérium A 

 
Článok 1 

Personálno-administratívne funkcie 

 
(1) Žiadateľ o licenciu ÚTM v rámci personálnej štruktúry úseku mládeže je povinný vytvoriť 
funkciu športový riaditeľ mládeže, ktorý  

a) činnosť vykonáva na čiastočný úväzok (príspevok zo SFZ),  
b) má platnú trénerskú licenciu minimálne UEFA „B“, (ukončené vzdelanie),  
c) má minimálnu 5-ročnú prax v mládežníckom futbale (v kluboch so Štatútom – 

Licenciou ÚTM / FA).  
 
(2) Športový riaditeľ mládeže ako športový odborník je najdôležitejšia funkcia, na ktorú SFZ 
poskytuje finančné prostriedky v maximálnej možnej miere. Obsadenie funkcie športového 
riaditeľa mládeže sa uskutočňuje formou výberového konania. SFZ sa zúčastňuje výberového 
konania alebo sa vyjadruje k výberu kandidáta. Športový riaditeľ mládeže vykonáva činnosť ako 
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podnikateľ 11 a je povinný striktne dodržiavať pracovnú náplň, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
zmluvy uzatvorenej medzi SFZ, športovým riaditeľom mládeže a FK. Športového riaditeľa 
mládeže možno odvolať len vo výnimočných prípadoch, najmä v prípade hrubého 
porušovania pracovných povinností. Odvolať športového riaditeľa mládeže možno počas 
jedného súťažného ročníka (platnosti licencie) a len so súhlasom SFZ. Športový riaditeľ 
mládeže vykonáva činnosť najmä v oblasti odborného poradenstva, vytvárania koncepcii a 
kontroly tréningového procesu. – kritérium A 

  
(3) Minimálne dosiahnuté stupne odbornej spôsobilosti12 požadované SFZ pri jednotlivých 
kategóriách mládeže v FK s licenciou ÚTM: – kritérium A 

 
Tabuľka č. 4 

Tréner – 
kategória 

Minimálna 
licencia 

Finančné 
prostriedky zo 
SFZ 

Profesionál Asistent – 
licencia 

U 15 UEFA A ÁNO / 
podnikateľ 

ÁNO UEFA B 

U 14 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots „C“ 

U 13 UEFA B NIE ÁNO UEFA 
Grassroots „C“ 

U 12 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots „C“ 

U 11 UEFA A ÁNO / 
podnikateľ 

ÁNO UEFA 
Grassroots „C“ 

U 10 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots „C“ 

U 9 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots „C“ 

 
(4) Trénerské vzdelanie požadované touto smernicou musí byť ukončené a trénerská licencia 
musí byť platná. V prípade študenta príslušnej licencie je záväzné stanovisko Technického 
úseku SFZ. 
 
(5) FK s licenciou ÚTM je povinný vo svojej štruktúre ďalej vytvoriť funkciu: 

a) trénera pohybovej prípravy alebo kondičného trénera (čiastočný úväzok) – kritérium C, 
b) trénera žiačok – kritérium A 
c) lekára (čiastočný úväzok) – kritérium A, 

                                                
11 §6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
12 Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov schválená VV SFZ dňa 24.5.2016   
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d) videotechnika (čiastočný úväzok) – kritérium A, 
e) fyzioterapeuta (čiastočný úväzok) – kritérium C, 
f) maséra len pre potreby mládeže (čiastočný úväzok) – kritérium C, 
g) vyhľadávača talentov bez vlastného družstva (čiastočný úväzok) – kritérium C, 
h) trénera brankárov len pre potreby mládeže (plný úväzok s príspevkom zo SFZ) – 

kritérium C. 
 
(6) FK môže vo funkcii asistenta využívať aj prax študentov vysokej školy so zameraním tréner 
futbalu.  
 
(7) V mládežníckych kategóriách sa v družstve na 10 až 12 hráčov vyžaduje jeden tréner. V 
prípade vyššieho počtu hráčov musí FK zabezpečiť družstvu ďalšieho trénera (asistent trénera). 
– kritérium A 
 

Článok 2 
Ostatné personálno–administratívne kritériá 

 
(1) FK s licenciou ÚTM je povinný uvoľňovať svojich trénerov do funkcií trénerov a asistentov 
reprezentačných a regionálnych výberov SR. Tréneri v zmluvnom vzťahu so SFZ vo funkcií 
trénerov a asistentov reprezentačných a regionálnych výberov SR sú povinní vykonávať 
požadovanú činnosť bezodplatne. – kritérium A 

 
(2) Každá osoba vykonávajúca činnosť na úseku mládeže v klube musí mať platnú zmluvu 
alebo dohodu o spolupráci s klubom, ktorá obsahuje finančné podmienky. Odmena sa 
uhrádza iba bankovým prevodom z bankového účtu klubu na bankový účet osoby 
vykonávajúcej činnosť na úseku mládeže klubu. V opačnom prípade pri konaní o udelenie 
licencie mládeže SFZ nebude evidovaná ako osoba vykonávajúca činnosť na úseku mládeže 
v klube. Porušenie podmienky uvedenej vyššie sa považuje za nesplnenie podmienok na 
získanie licencie ÚTM. Porušenie povinnosti má za následok vyradenie z konania o udelenie 
licencie mládeže SFZ. – kritérium A 
(3) FK s licenciou ÚTM je povinný osobám vykonávajúcim činnosť na úseku mládeže v klube v 
zmluvnom vzťahu so SFZ vyplácať odmenu mesačne v rovnakej výške ako poskytuje finančné 
prostriedky SFZ osobe vykonávajúcej činnosť na úseku mládeže v klube prípadne podľa 
usmernenia Technického úseku SFZ. Do mesačnej odmeny vyplácanej FK sa započíta aj 
mesačná odmena osoby vykonávajúcej činnosť úseku mládeže v klube vyplácaná na základe 
zmluvy so základnou školou, strednou školou, vysokou školou prípadne ich zriaďovateľom 
(VÚC, obec), s ktorými je FK v zmluvnom vzťahu, ak túto zmluvu FK osobe vykonávajúcej 
činnosť na úseku mládeže v klube sprostredkoval. – kritérium A 
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ŠTVRTÁ HLAVA 
PRÁVNE KRITÉRIA 

  
(1) FK s licenciou ÚTM musí byť riadnym členom13 a dodržiavať práva a povinnosti riadneho 
člena. – kritérium A 
 
(2) FK s licenciou ÚTM je povinný pravidelne predkladať schému svojej organizačnej štruktúry 
vrátane personálneho obsadenia jednotlivých funkcií. – kritérium A 

 
(3) Žiadateľ o licenciu ÚTM je povinný predložiť čestné vyhlásenie potvrdzujúce, že – kritérium 
A: 

a) bude hrať v súťažiach uznaných a schválených SFZ, 
b) bude dodržiavať redpisy a rozhodnutia SFZ, UEFA a FIFA a zabezpečiť ich dodržiavanie 

všetkými osobami s jehou príslušnosťou, 
c) bude ihneď informovať SFZ o všetkých významných zmenách, udalostiach alebo 

podmienkach vážneho športového, infraštruktúrneho, personálneho, právneho a 
finančného významu, 

d) bude dodržiavať ustanovenia licenčného systému mládeže SFZ, 
e) všetky údaje uvedené v predložených dokumentoch sú správne, 
f) oprávňuje administratívu a orgány licenčného systému mládeže SFZ preverovať 

dokumenty a získavať informácie o FK aj od kompetentných orgánov verejnej správy 
alebo  fyzických a právnických osôb podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 
(4) Čestné vyhlásenie musí byť vyhotovené a podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa o 
licenciu mládeže SFZ nie skôr, ako tri mesiace pred stanoveným termínom jeho predloženia 
SFZ. Podpisy musia byť notársky overené. 
  
(5) Žiadateľ o licenciu ÚTM musí predložiť nasledovné dokumenty: 

a)  originál alebo úradne osvedčenú kópiu platných stanov FK – kritérium A, 
b)  originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo registra 

občianskych združení, nie staršieho ako 30 dní alebo k dátumu 31.12. 
predchádzajúceho kalendárneho roku obsahujúceho uvedené údaje – kritérium A:  

- názov, 
- sídlo (adresa), 
- právna forma, 
- zoznam osôb s podpisovým právom, 
- spôsob podpisovania v mene spoločnosti (napr. individuálny, kolektívny). 

 
 
 
 

                                                
13 Článok 27 stanov SFZ 
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PIATA HLAVA 
FINANČNÉ KRITÉRIA 

 
(1) Žiadateľ o licenciu ÚTM je povinný predložiť SFZ plánovaný rozpočet FK na mládež na celé 
obdobie trvania platnosti licencie ÚTM. FK s licenciou ÚTM je povinný vyberať „členské 
príspevky v FK“ v minimálnej výške 3,- EUR. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, žiadateľ o 
licenciu ÚTM poruší jednu zo základných podmienok na udelenie licencie ÚTM a bude 
vyradený z konania o udelenie licencie mládeže SFZ. – kritérium A 
 
(2) Žiadateľ o licenciu ÚTM je povinný počas trvania konania o udelenie licencie mládeže SFZ  
preukázať, že má vysporiadané všetky záväzky zo zamestnancami úseku mládeže v klube, 
fyzickými osobami vykonávajúcimi športové činnosti pre FK prípadne je povinný predložiť SFZ 
splátkový kalendár podpísaný obidvomi stranami (zamestnancom aj klubom) o vysporiadaní  
všetkých záväzkov voči SFZ a ostatným klubom. – kritérium A 

 
(3) Žiadateľ o licenciu ÚTM je povinný k žiadosti priložiť nasledovné dokumenty:  – kritérium A 

a) kópiu zmluvy o zriadení samostatného bankového účtu pre správu poskytnutých 
finančných prostriedkov určených na podporu mládeže, 

b) originál alebo notársky osvedčenú kópiu potvrdenia miestne príslušného správcu dane, 
nie staršie ako tri mesiace alebo s dátumom k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho 
roku, že k tomuto dátumu žiadateľ nemá daňové nedoplatky, 

c) originál alebo notársky osvedčenú kópiu potvrdenia príslušného konkurzného súdu, 
nie staršie ako tri mesiace alebo s dátumom k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho 
roku, že voči žiadateľovi k tomuto dátumu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v 
konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku, 

d) originál alebo notársky osvedčenú kópiu potvrdenia Sociálnej poisťovne a potvrdenia 
každej zdravotnej poisťovne v Slovenskej republike (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, a. s.), nie staršie ako 
tri mesiace, alebo s dátumom k 31.12 predchádzajúceho kalendárneho roku, že žiadateľ 
k tomuto dátumu nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

e) originál alebo notársky osvedčenú kópiu potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, 
nie staršie ako tri mesiace alebo s dátumom k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho 
roku, že žiadateľ k tomuto dátumu neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz 
nelegálneho zamestnávania. 

 
(4) FK s licenciou ÚTM je povinný počas celej doby platnosti licencie mať vysporiadané záväzky 
so všetkými zamestnancami úseku mládeže FK, fyzickými osobami vykonávajúcimi športové 
činnosti pre FK, prípadne je povinný pri kontrole SFZ predložiť splátkový kalendár podpísaný 
obidvomi stranami (zamestnancom a klubom). – kritérium A 
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(5) V prípade nepredloženia požadovaných dokumentov uvedených v bode 3 môže byť 
žiadateľ o licenciu ÚTM vylúčený z konania o udelenie licencie mládeže SFZ. 
 
(6) SFZ môže uhrádzať náklady FK na materiál, služby a iné činnosti FK s licenciou ÚTM na 
vopred dohodnutý účel z prostriedkov ministerstva, a to na základe dotačnej zmluvy 
uzatvorenej medzi SFZ a ministerstvom, a uvedeným postupom: – kritérium A 

1. FK zadá požiadavku na vystavenie objednávky aj so všetkými potrebnými údajmi 
OMaKRF SFZ, 

2. OMaKRF SFZ vystaví objednávku príslušnému dodávateľovi a bezhotovostným 
bankovým prevodom uhradí dodávateľovi na základe predloženej faktúry za tovar 
alebo služby kúpnu cenu. 

 
(7) V prípade, ak boli akékoľvek finančné prostriedky poukázané priamo na samostatne vedený 
bankový účet FK v zmysle čl. VIII bodu 4 smernice, držiteľ licencie ÚTM je povinný ich použiť v 
zmysle usmernenia SFZ a vyúčtovať v termínoch podľa požiadaviek SFZ. – kritérium A 
 
(8) Mzda zamestnancov úseku mládeže FK alebo odmeny za športové činnosti vykonávané pre 
úsek mládeže FK na základe inej zmluvy uzatvorenej medzi SFZ a zamestnancom alebo 
fyzickou osobou sú poukazované priamo na ich bankový účet. – kritérium A 

 
(9) Finančné prostriedky poskytnuté na činnosť FK z UEFA Champions League solidarity 
scheme for youth development in clubs (UEFA Solidarity Payment) poukázané 
prostredníctvom Únie ligových klubov na samostatný bankový účet vytvorený v zmysle článku 
VIII bod 4 smernice je FK povinný použiť v zmysle usmernení UEFA a SFZ a vyúčtovať do 15. 
septembra kalendárneho roku, v ktorom boli finančné prostriedky poskytnuté. V prípade, ak sa 
počas konania o udelenie licencie mládeže SFZ preukáže, že poskytnuté finančné prostriedky 
neboli vyúčtované prípadne boli použité na iné účely ako je uvedené v usmernení, ide o 
dôvod na vylúčenie z konania o udelenie licencie mládeže SFZ na strane FK. – kritérium A 

 
(10) Materiálno–technické vybavenie nadobudnuté z prostriedkov ministerstva, UEFA alebo 
SFZ je FK s licenciou ÚTM povinný preukázať pri kontrole, vlastnícke právo k materiálno-
technickému vybaveniu a jeho využitie pre potreby mládeže. – kritérium A 

 
(11) Iné finančné prostriedky poskytnuté zo SFZ je FK s licenciou ÚTM povinný použiť v zmysle 
usmernenia SFZ a vyúčtovať v termínoch uvedených v usmernení SFZ. – kritérium A 


