
 

 
 

 

Príloha č. 2 

Časový harmonogram licenčného konania mládeže SFZ (FA, ÚTM, Čakateľ) 
  
 FA – platnosť licencie 1 súťažný ročník 
 ÚTM – platnosť licencie 3 súťažné ročníky 
 Čakateľ – platnosť licencie 3 súťažné ročníky 
   

1. Oznámenie o začatí licenčného konania mládeže SFZ a termíne zasielania prihlášok do licenčného konania mládeže 
SFZ prostredníctvom Úradnej správy SFZ a web stránky SFZ. 

Termín: november 

Zodpovednosť: oddelenie mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ 

2. Oficiálna prihláška FK do licenčného konania mládeže SFZ. 

Termín: november – december 

Zodpovednosť: žiadateľ, alebo držiteľ licencie 

3. Rozoslanie podkladov, alebo inštrukcie vkladania podkladov do „ELS“ súvisiace s podaním a vyplnením žiadosti o 
licenciu mládeže SFZ. 

Termín: november – december 

Zodpovednosť: OMaKRF  SFZ 

4. Vyplnenie podkladov v žiadosti o udelenie licencie mládeže SFZ aj s prílohami. Žiadateľ, alebo držiteľ licencie 
mládeže SFZ zodpovedá za pravdivosť všetkých údajov uvedených v žiadosti. 

Termín: január – marec  

Zodpovednosť: žiadateľ, alebo držiteľ licencie 

5. Kontrola žiadostí a jednotlivých podkladov u žiadateľa, alebo držiteľa licencie mládeže SFZ. 

Termín: marec – apríl  

Zodpovednosť: OMaKRF SFZ 

6. V prípade, ak nie sú podklady úplné, žiadateľ, alebo držiteľ licencie bude požiadaný o ich doplnenie so záväzným 
termínom ich doručenia. 

Termín: marec – máj  

Zodpovednosť: OMaKRF SFZ 

 

 

 



 

 
 

 

7. Vyhodnotenie a kontrola (prípadné návštevy žiadateľov o licenciu) podkladov všetkých žiadateľov o licenciu 
mládeže SFZ, alebo držiteľov licencie. 

Termín: marec – máj 

Zodpovednosť: OMaKRF SFZ 

8. Vyhodnotenie licenčného konania. Návrh na podmienečné udelenie/neudelenie licencií mládeže SFZ predkladá 
POLK na základe správy OMaKRF SFZ.  

9. Termín: marec – máj  

Zodpovednosť: OMaKRF a POLK 

10. Úspešný žiadateľ získava podmienečne licenciu mládeže SFZ.  

Termín: apríl – máj  

Zodpovednosť: OMaKRF a POLK 

11. Neúspešný žiadateľ sa môže do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia SFZ v úradnej správe SFZ 
odvolať k OOLK k výsledku licenčného konania mládeže SFZ. 

Termín: apríl – máj  

Zodpovednosť: žiadateľ 

11. Odvolanie rieši OOLK. Od žiadateľa, ktorý sa odvolal voči návrhu pracovnej skupiny schválenom POLK si môže 
vyžiadať dodatočné podklady a informácie. Odvolacie konanie musí byť uzavreté do 31. 5. FK do tohto dátumu 
bude prostredníctvom úradnej správy SFZ informovaný o prípadnom udelení / neudelení, prípadne odobratí 
licencie mládeže SFZ. 

Termín: máj 

Zodpovednosť: OMaKRF  POLK a OOLK 

12. Žiadatelia, ktorí uspeli v licenčnom konaní mládeže SFZ po potvrdení športovým kritériom (umiestnením v súťaži) 
získavajú licenciu mládeže SFZ na nasledujúci súťažný ročník. Potvrdenie licencie mládeže SFZ je formálne podľa 
umiestnenia v súťaži a proti potvrdeniu licencie mládeže SFZ športovým kritériom nie je možnosť odvolania. 

Termín: jún (po skončení súťažného ročníka, po odohratí prípadných barážových / kvalifikačných stretnutí. 

Zodpovednosť: OMaKRF v spolupráci s ŠTK 

13. Kluby, ktoré získali licenciu mládeže SFZ prechádzajú do kontrolnej fázy (v praxi to znamená plnenie všetkých 
požiadaviek a podmienok kladených na FK v licencii mládeže SFZ, pravidelné odovzdávanie všetkých podkladov 
požadovaných úsekom mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ). 

Termín: nasledujúci súťažný ročník 

Zodpovednosť: OMaKRF SFZ 

 

 


