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Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ 

(licencia Futbalovej akadémie, licencia Útvaru talentovanej mládeže a licencia Čakateľa) 

schválená výkonným výborom SFZ dňa 06. 11. 2018 

  
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 7 ods. 3 písm. c) a článku 51 ods. 2 
písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu z 3. júna 2016 v znení zmien a doplnkov stanov 
Slovenského futbalového zväzu z 31. marca 2017 schvaľuje túto smernicu: 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

  
Táto smernica upravuje: 

a) postup orgánov Slovenského futbalového zväzu v konaní o udelenie licencie mládeže 
SFZ, t. j. licencie Futbalovej akadémie (ďalej len „FA“), licencie Útvaru talentovanej 
mládeže (ďalej len „ÚTM“) a licencie Čakateľa,  

b) práva a povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby1 žiadajúcej o udelenie licencie 
mládeže SFZ uvedenej v písm. a) v konaní o udelenie licencie mládeže SFZ, 

c) financovanie držiteľa príslušnej licencie mládeže SFZ uvedenej v písm. a). 
  

Článok 2 
Všeobecné ustanovenia 

  
(1) Licencia FA, licencia ÚTM a licencia Čakateľa (ďalej aj „licencia mládeže SFZ“) je oprávnenie, 
ktoré preukazuje spôsobilosť držiteľa licencie mládeže SFZ v príslušnom súťažnom ročníku2 
zabezpečovať výchovu talentovanej mládeže v súlade s požiadavkami Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), UEFA a Slovenského 
futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“) uvedenými v podmienkach a kritériách pre udelenie licencií 
mládeže SFZ a povinnostiach držiteľa licencie mládeže SFZ, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto 
smernice.  
 
(2) Cieľom udelenia licencie mládeže SFZ je: 

a) realizovať systematickú výchovu talentovanej mládeže, 
b) udržiavať minimálny štandard organizačnej štruktúry a systému riadenia držiteľa licencie 

mládeže SFZ, 
c) zabezpečiť vyššiu úroveň kvality futbalovej infraštruktúry držiteľa licencie mládeže SFZ a 

vytvárať priaznivé podmienky pre individuálny rozvoj talentovanej mládeže s osobitným 
zreteľom na zdravie a bezpečnosť maloletého hráča, 

                                                
1 Článok 2 písm. b) Stanov SFZ 
2 Článok 2 písm. a) Súťažného poriadku futbalu SFZ 
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d) zabezpečiť efektívne a transparentné využitie poskytnutých finančných prostriedkov 
podľa tejto smernice, 

e) zhromažďovať údaje o činnosti držiteľov licencie mládeže SFZ za účelom ich 
spracovávania a vyhodnocovania. 

 
(3) Talentovaným futbalistom sa na účely tejto smernice rozumie futbalista do 23 rokov, ktorý 
prejavil vysokú úroveň talentu, futbalových zručností a futbalových schopností a je zaradený do 
zoznamu talentovaných športovcov pôsobiacich vo futbalových kluboch s licenciou FA alebo 
ÚTM. Zoznam talentovaných futbalistov je vedený na webovom sídle “www.futbalnet.sk”.3 
 
(4) Hráčom s cudzou štátnou príslušnosťou sa na účely tejto smernice rozumie každý hráč, ktorý 
nie je občanom Slovenskej republiky, je vedený v Informačnom systéme slovenského futbalu 
(ďalej len „ISSF“) a nastúpi aspoň na jedno súťažné stretnutie v príslušnej vekovej kategórii 
mládeže. 
  

Článok 3 
Licencia mládeže SFZ 

  
(1) Licencia mládeže SFZ sa na základe hodnotenia Oddelenia mládeže a koncepcie rozvoja 
futbalu SFZ (ďalej len „OMaKRF SFZ“) a odporúčania príslušného Regionálneho futbalového 
zväzu, v ktorom futbalový klub (ďalej len „FK“) pôsobí, udeľuje 

a) pre FA na jeden súťažný ročník,  
b) pre ÚTM a Čakateľov na tri súťažné ročníky.  

 
(2) Platnosť licencie mládeže SFZ sa končí: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola licencia vydaná, 
b) odobratím licencie, 
c) zánikom držiteľa licencie. 

  
(3) Licencia mládeže SFZ je neprevoditeľná. Je viazaná  priamo na držiteľa, ktorému bola na 
príslušné obdobie rozhodnutím Prvostupňového orgánu licenčného konania (ďalej len „POLK“)4 
pridelená. Vo výnimočných prípadoch najmä ak ide o právno-organizačné zmeny v kluboch5, 
zmena názvu klubu, zmena sídla klubu alebo prevod obchodného podielu alebo akcií medzi 
klubmi žiadosť o udelenie licencie mládeže SFZ individuálne posúdi VV SFZ. Na prevod licencie 
mládeže SFZ nevzniká právny nárok. 
 

                                                
3 §4 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 354/2016 Z. z.  
4 čl. 9 Smernice klubového licenčného systému SFZ 
5 Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch schválená VV SFZ dňa 08.03.2016 



Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ 
(licencia Futbalovej akadémie, licencia Útvaru talentovanej mládeže a licencia Čakateľa)  

schválená výkonným výborom SFZ dňa 06. 11. 2018 

 

3 
 

(4) Držiteľ licencie mládeže SFZ je povinný počas celej doby trvania licencie dodržiavať všetky 
kritéria, podmienky a povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. 
  
(5) Neoddeliteľnou súčasťou pridelenej licencie mládeže SFZ je nasledujúca dokumentácia: 

a) smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ, 
b) podmienky pre udelenie licencie mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie, 
c) časový harmonogram licenčného konania, 
d) pracovné náplne a zmluvy profesionálnych trénerov v zmluvnom vzťahu so SFZ a 

športového riaditeľa mládeže vo futbalovom klube, 
e) termíny odovzdávania podkladov do informačného systému „SAP“, prípadne do iného 

informačného systému a na SFZ podľa pokynov Technického úseku SFZ, 
f) čestné vyhlásenie futbalových klubov s licenciou FA a ÚTM, 
g) dohoda o plnení podmienok licenčného systému mládeže SFZ, 
h) vyplnené dokumenty s údajmi profesionálnych trénerov a športového riaditeľa mládeže 

príslušného futbalového klubu v zmluvnom vzťahu so SFZ. 
  

Článok 4 
Žiadateľ o licenciu mládeže SFZ 

          
(1) Žiadateľom o udelenie licencie FA môže byť FK, ktorý podá prihlášku o zaradenie do konania 
o udelenie licencie mládeže SFZ, jeho družstvo mužov je účastníkom I. ligy alebo II. ligy (prvá a 
druhá najvyššia slovenská súťaž mužov na Slovensku), v príslušnom súťažnom ročníku je 
držiteľom licencie ÚTM, a ktorého družstvo staršieho dorastu zároveň štartuje v 

a) I. lige staršieho dorastu (ďalej len „I. LSD“) alebo, 
b) II. lige staršieho dorastu (ďalej len „II. LSD“) ak sa toto družstvo v príslušnom súťažnom 

ročníku II. LSD umiestni na postupovom mieste do I. LSD (víťaz II. LSD). 
  
(2) Žiadateľom o udelenie licencie ÚTM môže byť FK, ktorý podá prihlášku o zaradenie do 
konania o udelenie licencie mládeže SFZ, odporučí ho príslušný Regionálny futbalový zväz, a 
ktorého družstvo starších žiakov štartuje v 

a) I. lige starších žiakov (ďalej len „I. LSŽ“) alebo, 
b) II. lige starších žiakov (ďalej len „II. LSŽ“) a odporučí ho príslušný RFZ, 
c) II. lige  starších žiakov,  je držiteľom licencie Čakateľa a odporučí ho príslušný RFZ. 

 
(3)  Žiadateľom o udelenie licencie Čakateľa môže byť FK, ktorý podá prihlášku o zaradenie do 
konania o udelenie licencie mládeže SFZ, odporučí ho príslušný Regionálny futbalový zväz, a 
ktorého družstvo starších žiakov štartuje v (v súťažnom ročníku, keď sa rozhoduje o udelení 
licencií mládeže SFZ: ÚTM a Čakateľa): 

a) II. LSŽ s umiestnením do 8. miesta pri jednej skupine II. LSŽ v príslušnom regióne, alebo 
b) II. LSŽ s umiestnením do 4. miesta v jednej zo skupín pri dvoch skupinách II. LSŽ 

v príslušnom regióne alebo, 
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c) II. LSŽ s umiestnením do 3. miesta v jednej zo skupín pri troch skupinách II. LSŽ 
v príslušnom regióne alebo,  

d) II. LSŽ s umiestnením do 2. miesta v jednej zo skupín pri štyroch skupinách II. LSŽ 
v príslušnom regióne. 

 
(4) Udelenie licencie FA je podmienkou účasti FK v prvej dorasteneckej lige. Udelenie licencie 
ÚTM je podmienkou účasti FK v I. žiackej lige. 

  
(5) Žiadateľ o udelenie licencie mládeže SFZ je povinný predložiť riadne a včas všetku 
požadovanú dokumentáciu uvedenú v článku 3 bod 4 smernice za účelom náležitého 
preukázania riadneho splnenia všetkých licenčných podmienok, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 
tejto smernice. Časový harmonogram licenčného konania je uvedený v prílohe č. 2 k tejto 
smernici. 

  
(6) Žiadateľovi o udelenie licencie mládeže SFZ možno licenciu udeliť až po splnení športového 
kritéria, ktorým je účasť v požadovanej súťaži, prípadne víťazstvo v baráži alebo kvalifikačnom 
stretnutí o najvyššiu súťaž. 
  

Článok 5 
Kategórie a triedy licenčných podmienok 

  
(1) Licenčné podmienky sa rozdeľujú do týchto kategórií: 

a) športové podmienky a kritériá, 
b) infraštruktúrne podmienky a kritériá, 
c) personálno – administratívne podmienky a kritériá, 
d) právne podmienky a kritériá, 
e) finančné podmienky a kritériá. 

  
(2) Licenčné podmienky a kritériá uvedené v bode 1 sa na základe miery nevyhnutnosti ich 
splnenia zo strany žiadateľa o mládežnícku licenciu rozdeľujú do týchto tried: 

a) trieda „A“ – licenčné kritériá, ktoré musia byť splnené vždy spôsobom stanoveným touto 
smernicou, 

b) trieda „B“ - licenčné kritériá triedy „B“ musia byť splnené rovnako ako licenčné 
podmienky triedy „A“, ale smernica pripúšťa viacero alternatívnych spôsobov ich 
splnenia. Licenčná podmienka triedy „B“ sa považuje za splnenú, ak bola splnená riadne 
aspoň jedným spôsobom stanovených smernicou, pričom ku všetkým alternatívnym 
plneniam musí existovať písomný podklad (zmluva, dohoda o spolupráci a pod.), 

c) trieda „C“ - licenčné kritériá triedy „C“ sa žiadateľovi odporúča splniť. Ak žiadateľ nesplní 
licenčnú podmienku triedy „C“, je povinný predložiť návrh spôsobu splnenia tejto 
podmienky. 
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(3) Žiadateľovi o udelenie licencie mládeže SFZ, ktorý nesplnil licenčné kritérium triedy „C“, 
možno za podmienky uvedenej v bode 2 písm. c) mládežnícku licenciu udeliť. 
          

Článok 6 
Žiadosť 

  
(1) Žiadateľ o udelenie licencie mládeže SFZ vyplní žiadosť zverejnenú na webovom sídle SFZ a 
doručenú FK v elektronickej podobe e-mailom alebo prostredníctvom elektronického 
licenčného systému SFZ (ďalej len „ELS“). Žiadateľ je povinný vyplnenú žiadosť a všetky 
potrebné dokumenty v stanovenej lehote a podľa pokynov OMaKRF SFZ doručiť doporučenou 
poštovou zásielkou  a súčasne v elektronickej podobe na USB kľúči spolu s požadovanou 
dokumentáciou na adresu sídla SFZ alebo uložiť do ELS. Na žiadosť doručenú na SFZ alebo 
uloženú v ELS po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada. 
 
(2) Žiadosť o udelenie licencie mládeže SFZ je povinný podpísať štatutárny orgán FK alebo dvaja 
zástupcovia FK poverení štatutárnym orgánom FK spolu s uvedením mena, priezviska a dátumu 
podpisu. 

  
(3) Žiadateľ o udelenie licencie mládeže SFZ je povinný k žiadosti priložiť aj 

a) kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu určeného výlučne pre správu poskytnutých 
finančných prostriedkov, 

b) potvrdenie príslušného miestneho správcu dane s dátumom 31. 12. predchádzajúceho 
kalendárneho roku, že k tomuto dátumu žiadateľ nemá daňové nedoplatky, 

c) potvrdenie príslušného konkurzného súdu s dátumom 31. 12. predchádzajúceho 
kalendárneho roku, že k tomuto dátumu voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné 
konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

d) potvrdenie Sociálnej poisťovne a potvrdenie každej zdravotnej poisťovne v Slovenskej 
republike (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., 
Union zdravotná poisťovňa, a. s.), t. j. spolu 4 potvrdenia s dátumom 31. 12. 
predchádzajúceho kalendárneho roku, že k tomuto dátumu žiadateľ nemá evidované 
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, 

e) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce s dátumom 31. 12. predchádzajúceho 
kalendárneho roku, že k tomuto dátumu žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch 
rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania. 

  
(4) Potvrdenie uvedené v bode 3 písm. a) sa predkladá ako kópia v jednom vyhotovení bez 
úradného osvedčenia. Potvrdenia uvedené v bode 3 písm. b) až e) sa predkladajú ako originály 
alebo ich úradne osvedčené kópie v jednom vyhotovení. V prípade, ak žiadateľ predložil SFZ 
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originály týchto potvrdení v rámci inej žiadosti, a zároveň je zachovaná ich požadovaná platnosť 
v čase predloženia žiadosti o licenciu mládeže SFZ, tieto potvrdenia predkladá ako kópie. 

  
(5) Žiadateľ o udelenie licencie mládeže SFZ je povinný bez zbytočného odkladu písomnou 
formou informovať OMaKRF SFZ o zmene údajov uvedených v žiadosti a rovnako aj v prípade, 
ak v priebehu kalendárneho roka, v ktorom boli žiadateľovi o udelenie licencie mládeže SFZ 
poskytnuté finančné prostriedky, prestane spĺňať podmienky podľa tejto smernice. 
  

Článok 7 
Činnosť SFZ v konaní o udelenie licencie mládeže SFZ 

  
(1) OMaKRF SFZ zverejní v úradnej správe SFZ a na svojom webovom sídle najneskôr do 30. 11. 
príslušného kalendárneho roka oznámenie o možnosti podania prihlášky na zaradenie do 
konania o udelenie licencie mládeže SFZ.  
 
(2) Prípravu podkladov pre POLK zabezpečuje OMaKRF SFZ. Po prijatí prihlášky do licenčného 
konania doručí OMaKRF SFZ žiadateľovi o udelenie licencie mládeže SFZ podklady, ktoré po 
vyplnení žiadosti tvoria súčasť licenčnej dokumentácie, ktorú je žiadateľ o udelenie licencie 
mládeže SFZ povinný predložiť. Ak žiadosť nie je kompletná, SFZ prostredníctvom OMaKRF SFZ 
žiadateľa na zistené nedostatky upozorní a zároveň ho vyzve, aby v stanovenej lehote žiadosť 
doplnil a zistené nedostatky odstránil. Ak je žiadosť kompletná, OMaKRF SFZ ju so všetkými jej 
súčasťami predloží POLK na spracovanie a vyhodnotenie. 

 
(3) Žiadateľ o udelenie licencie mládeže SFZ je v rámci prípravy podkladov pre POLK povinný 
strpieť kontrolu zo strany OMaKRF SFZ za účelom overenia splnenia licenčných podmienok 
podľa tejto smernice. 

(4) Žiadateľ o udelenie licencie mládeže SFZ v stanovenom termíne, najneskôr však do 15. 12. 
príslušného kalendárneho roka, doručí OMaKRF SFZ prihlášku o zaradenie do konania 
o udelenie licencie mládeže SFZ vrátane podpísanej dohody o zachovávaní mlčanlivosti v 
súvislosti s informáciami predloženými v rámci licenčného konania. Na prihlášku o zaradenie do 
licenčného konania doručenú po uplynutí lehoty sa neprihliada. 

(5) OMaKRF SFZ po doručení prihlášky o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ odošle 
prihlasovateľovi na vyplnenie žiadosť o udelenie licencie mládeže SFZ spolu s podkladmi a 
vyzve žiadateľa k vyplneniu a doručeniu žiadosti o udelenie licencie mládeže SFZ v stanovenej 
lehote alebo na základe pokynu OMaKRF SFZ licenčnú dokumentáciu žiadateľ vkladá do ELS, 
najneskôr však do 15. 03 príslušného kalendárneho roka. Na žiadosť o udelenie licencie mládeže 
SFZ vloženú do ELS alebo doručenú na SFZ po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.  
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(6)  OMaKRF SFZ po doručení vyžiadanej licenčnej dokumentácie spracúva a vyhodnocuje 
žiadosť o udelenie licencie mládeže SFZ, vypracúva hodnotiacu správu k žiadosti a následne 
predkladá na rozhodnutie POLK.  
 
(7) POLK preskúmava hodnotiacu správu OMaKRF SFZ k žiadosti o udelenie licencie mládeže 
SFZ. POLK môže pred rozhodnutím požiadať OMaKRF SFZ a žiadateľa o udelenie licencie 
mládeže SFZ o doplnenie a/alebo vysvetlenie predloženej licenčnej dokumentácie alebo na 
základe predloženej dokumentácie prijme rozhodnutie udeliť alebo neudeliť licenciu mládeže 
SFZ. 
 
(8) O udelení a neudelení licencie FA, licencie ÚTM a licencie Čakateľa rozhoduje POLK, 
najneskôr však do 30. 04. príslušného kalendárneho roka. 
 
(9) Rozhodnutie POLK o udelení alebo neudelení licencie mládeže SFZ sa oznamuje 
zverejnením v úradnej správe SFZ a na webovom sídle SFZ, najneskôr do 10 dní odo dňa 
rozhodnutia. Rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia. 
 
(10) Rozhodnutie POLK o neudelení licencie mládeže SFZ musí obsahovať odôvodnenie 
a poučenie o možnosti podať proti rozhodnutiu odvolanie. 
 
(11) O odvolaniach proti rozhodnutiam POLK rozhoduje Odvolací orgán licenčného konania 
(ďalej len „OOLK“) (článok 11 Smernice klubového licenčného systému SFZ) ako orgán druhého 
stupňa. 
 
(12) Odvolanie proti rozhodnutiu POLK sa podáva na POLK, ktorý rozhodoval v prvom stupni. 
Odvolanie sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia POLK v úradnej správe 
SFZ a na webovom sídle SFZ.  
 
(13) Osobami oprávnenými na podanie odvolania proti rozhodnutiu POLK sú: 

a) žiadateľ o udelenie licencie mládeže SFZ, ktorému na základe rozhodnutia POLK nebola 
udelená licencia mládeže SFZ,  

b) manažér OMaKRF SFZ, 
c) iný subjekt, ktorý preukáže oprávnený právny záujem na rozhodnutí vo veci. 

 
(14) Rozhodnutie OOLK je pre žiadateľa o udelenie licencie mládeže SFZ záväzné (článok 10 ods. 
1 Stanov). Rozhodnutie OOLK musí byť odôvodnené. 
 
(15) Konanie o udelenie licencie mládeže SFZ a odvolacie konanie  sa musí uskutočniť najneskôr 
do 31. 05. príslušného kalendárneho roka.  
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(16) Termín skráteného konania o udelenie licencie mládeže SFZ je stanovený najneskôr do 15. 
06. 

  
(17) O odobratí licencie mládeže môže rozhodnúť výlučne VV SFZ v prípade, ak: 

a) držiteľ licencie závažne alebo opakovane poruší povinnosti vyplývajúce z tejto    
smernice, alebo 

b) ak sa dostane do úpadku podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
(18) Ak VV SFZ rozhodne o odobratí licencie, zároveň rozhodne o vrátení už poskytnutých 
finančných prostriedkov alebo ich časti v prospech SFZ. 

  
(19) OMaKRF SFZ zverejňuje na webovom sídle SFZ: 

a) zoznam prihlásených FK do konania o udelenie licencie mládeže SFZ, 
b) zoznam FK s vyplnenými a riadne odovzdanými žiadosťami v rámci konania o udelenie 

licencie mládeže SFZ, 
c) zoznam žiadateľov, ktorým bola udelená licencia mládeže SFZ, 
d) zoznam žiadateľov, ktorým nebola udelená licencia mládeže SFZ. 

 
Článok 8 

Financovanie 

  
(1) SFZ poskytne držiteľovi licencie mládeže SFZ finančné prostriedky na činnosť a podporu 
talentovaných futbalistov najmä so slovenskou štátnou príslušnosťou, na odmeny 
profesionálnych trénerov a ďalších zamestnancov úseku mládeže držiteľa. 

  
(2) Finančné prostriedky sa držiteľovi licencie mládeže SFZ poskytnú len v prípade, ak držiteľ 
licencie mládeže SFZ uzatvorí so SFZ písomnú dohodu o plnení podmienok licenčného 
systému mládeže SFZ, ktorou sa zaviaže dodržiavať podmienky licenčného systému mládeže 
SFZ a usmernenia ministerstva, SFZ a UEFA týkajúce sa podmienok čerpania finančných 
prostriedkov podľa tejto smernice. 
  
(3) Držiteľovi licencie mládeže SFZ, ktorého družstvo mužov je účastníkom I. alebo II. ligy, môžu 
byť poskytnuté aj finančné prostriedky z UEFA Solidarity Payment, ktorých výška je závislá od 
pôsobenia slovenských FK v európskych futbalových súťažiach (UEFA Champions League, UEFA 
Europa League). Porušenie podmienok poskytnutia finančných prostriedkov z UEFA Solidarity 
Payment sa považuje za porušenie licenčných podmienok podľa tejto smernice. VV SFZ zároveň 
rozhodne o vrátení už poskytnutých finančných prostriedkov alebo ich časti v prospech SFZ. 
 
(4) Poskytnuté finančné prostriedky je držiteľ licencie mládeže SFZ povinný viesť na 
samostatnom bankovom účte, ktorý zriadil výlučne za účelom správy týchto finančných 
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prostriedkov. Držiteľ licencie mládeže SFZ je povinný vykonávať všetky finančné operácie, pri 
ktorých dochádza k použitiu finančných prostriedkov podľa tejto smernice, výlučne formou 
bezhotovostného bankového prevodu. 
  
(5) Poskytnuté finančné prostriedky je držiteľ licencie mládeže SFZ oprávnený použiť len na 
účely, na ktoré boli poskytnuté, a to vždy hospodárnym a efektívnym spôsobom a v súlade s 
usmerneniami ministerstva, SFZ a UEFA. Finančné prostriedky alebo ich časť použité v rozpore 
s účelom, na ktorý boli poskytnuté, je držiteľ licencie mládeže SFZ povinný SFZ vrátiť. 

  
(6) Poskytnuté finančné prostriedky je držiteľ licencie mládeže SFZ povinný použiť do skončenia 
platnosti licencie. Nepoužitú časť poskytnutých finančných prostriedkov je držiteľ licencie 
mládeže SFZ povinný vrátiť SFZ do 15 dní odo dňa skončenia platnosti licencie mládeže SFZ, 
najneskôr do konca príslušného súťažného ročníka. 
 
(7) Držiteľ licencie mládeže SFZ na získanie finančných prostriedkov v plnej výške podľa tejto 
smernice môže zabezpečiť pôsobenie: 

a) v kategórii dorast U16 – U19 najviac trom hráčom s cudzou štátnou príslušnosťou, 
b) v kategórii žiakov U12 – U15 najviac dvom hráčom s cudzou štátnou príslušnosťou, 
c) v kategórii prípraviek U6 – U11 najviac dvom hráčom s cudzou štátnou príslušnosťou. 

 
(8) Ak držiteľ licencie mládeže SFZ nesplní podmienky uvedené v bode 7, finančné prostriedky 
sa držiteľovi znížia nasledovne: 

a) o 5.000,- EUR za každého ďalšieho hráča s cudzou štátnou príslušnosťou pôsobiaceho 
v kategórii dorast U16 – U19 nad počet uvedený v bode 7 písm. a), 

b) o 10.000,- EUR za každého ďalšieho hráča s cudzou štátnou príslušnosťou pôsobiaceho 
v kategórii žiakov U12 – U15 nad počet uvedený v bode 7 písm. b), 

c) o 10.000,- EUR za každého ďalšieho hráča s cudzou štátnou príslušnosťou pôsobiaceho 
v kategórii prípraviek U6 – U11 nad počet uvedený v bode 7 písm. c). 

 
(9) Ak v FK s licenciou mládeže SFZ pôsobí talentovaný hráč s cudzou štátnou príslušnosťou 
a dôvody pobytu takéhoto hráča na území Slovenskej republiky sa neviažu iba na futbal, môže 
FK s licenciou mládeže SFZ na základe žiadosti spolu s odôvodnením požiadať OMaKRF SFZ 
o udelenie výnimky z podmienky uvedenej v bode 7. O udelení alebo neudelení výnimky 
rozhoduje VV SFZ, ktorý si na základe žiadosti spolu s odôvodnením vyžiada stanovisko OMaKRF 
SFZ. Na udelenie výnimky VV SFZ na účely postupu podľa tejto smernice nie je právny nárok. 
 
(10) Zníženie finančných prostriedkov podľa bodu 8 sa vzťahuje iba na finančné prostriedky 
určené na činnosť držiteľa licencie mládeže SFZ podľa tejto smernice, ktoré možno znížiť 
maximálne do hodnoty nula.  
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(11) Finančné prostriedky, ktoré nebudú FK s licenciou mládeže SFZ poskytnuté z dôvodu 
uvedeného v bode 8, sa použijú na rozvoj regionálnych výberov U12 – U15 a mládežníckych 
reprezentačných družstiev SR.               
  
(12) Držiteľ licencie mládeže SFZ je povinný umožniť SFZ vykonávať kontrolu použitia 
poskytnutých finančných prostriedkov, pričom je držiteľ licencie mládeže SFZ povinný predložiť 
SFZ všetku požadovanú dokumentáciu týkajúcu sa nakladania s poskytnutými finančnými 
prostriedkami. V prípade porušenia podmienok poskytnutia finančných prostriedkov môže VV 
SFZ rozhodnúť o zastavení poskytovania finančných prostriedkov a o vrátení už poskytnutých 
finančných prostriedkoch alebo ich časti SFZ. 

  
(13) Držiteľ licencie mládeže SFZ nie je oprávnený poskytnuté finančné prostriedky použiť na 
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, ani na výdavky investičného 
charakteru, ak nie je ustanovené inak. 

  
(14) Držiteľ licencie mládeže SFZ nie je oprávnený poskytnuté finančné prostriedky previesť z 
bankového účtu v peňažnom ústave uvedenom v bode 4 na iný bankový účet držiteľa licencie 
mládeže SFZ. 

  
(15) Podrobnosti o poskytnutí finančných prostriedkov pre držiteľa licencie mládeže SFZ 
upravuje usmernenie OMaKRF SFZ o poskytnutí finančných prostriedkov, ktoré upravuje 
vzájomné práva a povinnosti SFZ a príjemcu finančných prostriedkov. 

 
Článok 9 
Sankcie 

  
(1) Porušenie povinnosti ustanovenej touto smernicou alebo povinnosti určenej rozhodnutím 
VV SFZ v zmysle tejto smernice je posudzované podľa tabuľky č. 1 a tabuľky č. 2, ktoré tvoria 
prílohu č. 2 tejto smernice. 
 
(2) V prípade porušenia kritérií triedy „A“ a triedy „B“, podmienok zmlúv a pracovných náplní 
profesionálnych trénerov a športového riaditeľa mládeže v FK podľa tejto smernice, postupuje 
OMaKRF SFZ nasledovne: 

1. Písomné upozornenie s možnosťou odstrániť nedostatky v určenej časovej lehote. 
2. Pozastavenie čerpania finančných prostriedkov pre FK, trénera alebo športového 

riaditeľa mládeže. 
3. Krátenie čerpania finančných prostriedkov pre FK, trénera alebo športového riaditeľa 

mládeže v klube. 
4. Ukončenie zmluvného vzťahu s profesionálnym trénerom alebo športovým riaditeľom 

mládeže v FK alebo,  
5. Odobratie licencie mládeže SFZ pre FK. 
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(3) V prípade porušenia podmienok zmluvy o účasti SFZ, FK a profesionálneho trénera alebo 
športového riaditeľa mládeže na zabezpečovaní rozvoja mládežníckeho futbalu (ďalej len 
„zmluva“) a/alebo pracovnej náplne profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa 
mládeže je SFZ oprávnené profesionálnemu trénerovi alebo športovému riaditeľovi mládeže 
pozastaviť výplatu odmeny, a to až do splnenia povinností alebo do vydania rozhodnutia SFZ 
o pomernom znížení odmeny podľa tejto zmluvy. 
 
 
 
 

Článok 10 
Prechodné ustanovenia 

 

Ustanovenia o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť a podporu talentovaných 
futbalistov schválené VV SFZ dňa 03.10.2017 nadobúdajú účinnosť od 01.01.2018.  

 
Článok 11 

Zrušovacie ustanovenia 

  
Zrušuje sa Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ (licencia Útvaru talentovanej mládeže a 
licencia Grassroots) zo 7.10.2014 v znení zmien a doplnení zo 6.10.2016 a 3.10.2017. 

  
Článok 12 

Záverečné ustanovenia 
 

Táto smernica nadobúda účinnosť 06. novembra 2018. 


