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HALOVÁ  SEZÓNA  MLÁDEŽE SFZ 2019/20 chlapci 
         veková kategória U13/U15 

 
Projekt Halová sezóna mládeže SFZ chlapcov je určený pre kluby s licenciou Futbalovej 

akadémie, Útvaru talentovanej mládeže hrajúce 1. ligu žiakov (1.LŽ) SFZ. Kluby majú 

povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2019-20.  

Projekt HSM SFZ je určený pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 a starších žiakov U15.  
 

PROPOZÍCIE 

1. ÚVOD 

Tieto propozície a organizačné pokyny sú doplnkom celého projektu futbalového turnaja 

mladších žiakov U13 a starších žiakov U15 Halová sezóna mládeže SFZ 2019/20. 

2. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA: 

a) Vyhlasovateľ a organizátor: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava. 

b) Termíny:  

1. kolo: 24.11. – 9.12. 2019    

2. kolo:       10.12. 2018 – 23.12.2019    

3. kolo - Finále:   16. - 18.1. 2020 (štvrtok - sobota), STC Aréna Púchov 

c) Miesto turnajov: športová hala 

d) Účastníci - Vekové kategórie: 

Starší žiaci U15: 1.1. 2005 a mladší 

Mladší žiaci U13: 1.1. 2007 a mladší 

e) Informácie: organizačný výbor SFZ: 

Koordinátor grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták  0902 937 002  

Regionálni tréneri mládeže SFZ: 

BFZ   Eduard Vilčinský   0907 098 702 
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ZsFZ   Jozef Jakuš    0902 937 056 
SsFZ   Ján Štrba        0905 482 164  
VsFZ   Róbert Lukáč   0911 768 757 
 
Oboznámenie so spracovaním osobných údajov: 

Prevádzkovateľ – Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 

00687308, spracúva osobné údaje zúčastnených osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len 

,,Nariadenie GDPR“) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré 

sleduje prevádzkovateľ. 

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je evidencia účastníkov Projektu Halová sezóna 

mládeže SFZ 2019/20, zbieranie štatistických údajov z turnaja, zabezpečenie dodržiavania 

pravidiel projektu a zverejnenie výsledkov a štatistík z projektu na webových portáloch 

turnaja, v tlačových alebo elektronických médiách za účelom podpory a propagácie projektu 

Halová sezóna mládeže SFZ 2019/20. 

Informovanie o vyhotovovaní obrazových snímok, obrazových, zvukových alebo obrazovo-

zvukových záznamov: 

Prevádzkovateľ – Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 

00687308, si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na mieste podujatia 

k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou. Osobné údaje zúčastnených osôb 

vo forme obrazových snímok, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov 

bude Prevádzkovateľ spracúvať za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho 

priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.  

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové 

snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia budú zverejnené na webovom sídle 

Prevádzkovateľa – www.dajmespolugol.sk, prípadne iných tlačových alebo elektronických  
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médiách a budú uchovávané po dobu 3 rokov. 

Dotknutá osoba má v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať spracúvanie 

osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ďalšie informácie 

o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na http://www.futbalsfz.sk/gdpr 

 

3. ŠPORTOVO - TECHNICKÉ  USTANOVENIA: 

a) Štart hráčov: Starší žiaci U15 príslušného FK (nar. 1.1.2005 a mladší) a mladší žiaci U13 

príslušného FK (nar. 1.1.2007 a mladší). Hráči/hráčky musia byť riadne zaregistrovaní za FK ! 

Štart hráčok:  

Štart hráčok WU13 v kategórii mladších žiakov U13 je povolení hráčkam s ročníkom 

narodenia 1.1. 2007 a mladšie, tzn. musia spĺňať vekovú kategóriu ako ml. žiaci. 

Štart hráčok WU15 v kategórii starších žiakov U15 je povolení hráčkam s ročníkom narodenia 

1.1. 2005 a mladšie, tzn. musia spĺňať vekovú kategóriu ako st. žiaci. 

Hráčky sa môžu zúčastniť chlapčenskej aj dievčenskej časti Halovej sezóny mládeže SFZ  na 

základe striedavého štartu hráčok alebo v rámci jedného klubu v 1. a 2. kole. V prípade 

postupu družstva chlapcov a dievčat 1 klubu do finále HSM SFZ, hráčka môže byť na súpiske 

len v 1 kategórii. 

b) Podmienky: súpiska 14 hráčov (číslo dresu, meno, dátum narodenia), tréner, asistent, 

vedúci družstva. Každý klub je povinný odovzdať pred 1.zápasom turnaja 1.kola, resp. 2.kola 

vyplnenú súpisku družstva hlavnému organizátorovi turnaja. 

c) Hracia plocha: ihrisko 40m x 20 m - športová hala 

d) Hrací čas: 1 x 20 minút pre 1. a 2. kolo, finále 1 x 25 minút 

e) Počet hráčov: 4+1, minimálny počet 3+1, striedanie hokejovým spôsobom.  

f) Hrací systém HSM SFZ chlapci - pre obe vekové kategórie je jednotný - trojkolový: 

1. kolá: 

V každej vekovej kategórii je desať základných skupín po 4 družstvá. Turnaje v prvom kole sa 

hrajú systémom dvakrát každý s každým. 
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BFZ a ZsFZ – skupina A a B: Rozdelenie klubov z regiónu  BFZ do skupín A a B v HSM SFZ 

2019/20, bude podľa tabuľky 1.LMŽ U13 a 1.LSŽ U15 v skupine Západ po odohratí 11. kola  

jesennej časti (8.-10.11. 2019). Najhoršie umiestnené družstvo v 1.LMŽ U13 skupina Západ 

resp. najhoršie umiestnené družstvo v 1.LSŽ U15 skupina Západ, bude zaradené do skupiny B 

v HSM SFZ 2019/20 (miesto turnaja – Myjava). To znamená, že v oboch kategóriách môžu 

hrať rôzne kluby. 

Do 2. kola (skupina K) postupujú družstvá, ktoré skončia v skupinách A a B na prvých dvoch 

miestach. 

Do 2. kola (skupina L) postupujú družstvá, ktoré skončia v skupinách C a D na prvých dvoch 

miestach. 

Turnaj organizuje BFZ, resp. ZsFZ v spolupráci s poverenými FK (FA/ÚTM) a regionálnymi 

trénermi mládeže SFZ.  

SsFZ – skupiny E, F a G:  

Do 2. kola (Skupina M) postupujú víťazi skupín E,F,G a najlepšie družstvo z druhých miest - 

bude vytvorená tabuľka tímov umiestnených na 2. miestach, kde budú zarátané výsledky v 

skupine len s tímami umiestnenými do 3. miesta.  

Turnaj organizuje SsFZ v spolupráci s poverenými FK (FA/ÚTM) a regionálnym trénerom 

mládeže SFZ.  

VsFZ – skupiny H, I a J:  

Rozdelenie klubov z regiónu  VsFZ do skupín H, I, J v HSM SFZ 2019/20, bude podľa 

tabuľky 1.LMŽ U13 a 1.LSŽ U15 v skupine Východ po odohratí 11. kola jesennej časti (8.-

10.11. 2019).  

To znamená, že v oboch kategóriách môžu hrať rôzne kluby. 

Do 2. kola (Skupina N) postupujú víťazi skupín H,I,J a najlepšie družstvo z druhých miest - 

bude vytvorená tabuľka tímov umiestnených na 2. miestach, kde budú zarátané výsledky v 

skupine len s tímami umiestnenými do 3. miesta.  

Turnaj organizuje VsFZ v spolupráci s povereným FK (FA/ÚTM) a regionálnym trénerom 

mládeže SFZ.  



                                                           

 
 
Slovenský futbalový zväz | Tomášiková 30/C | 821 01 Bratislava | tel.: +421 2 4820 6000 | fax: +421 2 4820 6099 | e-mail: office@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk 
IČO: 00687308 | IČ DPH: SK2020898913 | Hlavný bankový účet: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 5017019990 / 0900 
IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990 | SWIFT: GIBASKBX | Registrácia na Ministerstva vnútra SR: VVS/1-909/90-91  
 

 

2. kolá: 

V každej vekovej kategórií sú štyri skupiny po 4 družstvá. Do finále HSM SFZ postupujú len 

víťazi skupín (K, L, M, N). Turnaje v druhom kole sa hrajú systémom dvakrát každý 

s každým. 

Turnaj organizujú RFZ v spolupráci s poverenými FK (FA/ÚTM) po dohode s regionálnymi  

trénermi mládeže SFZ.  

 

3. kolo - finále: 

4 účastníci v kategórii mladších žiakov U13 a 4 účastníci v kategórii starších žiakov U15 

Na finálový turnaj postúpia družstvá na prvom mieste zo štyroch skupín v druhom kole v  

každej vekovej kategórii. Na finálovom turnaji odohrajú družstvá zápasy medzi sebou dvakrát. 

O umiestnení sa rozhoduje podľa platného SP futbalu. 

 

g) Rozhodcovia: Dvoch rozhodcov, ktorí majú uzatvorené zmluvy so SFZ na rok 2019, na 

turnaje 1., 2. kola a finále deleguje Regionálny futbalový zväz. Odmeny rozhodcov turnaje 1., 

2. kola a finále pre projekt HSM SFZ sú stanovené nasledovne: 

- 1., 2. kolo a finále (ml. a st. žiaci): 50,- eur /deň 

odmena  odmena odvody ostatné odmena 
rozpis btto  náklady spolu 
35,00 25,89 9,11 15,00 50,00 
35,00 25,89 9,11 15,00 50,00 
 

h) Hodnotenie: Víťazstvo 3 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov 

O konečnom poradí v skupine sa vždy rozhoduje podľa platných ustanovení Súťažného 

poriadku futbalu – väčší počet získaných bodov zo všetkých zápasov. 

Pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi ( pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí na 

turnajoch rozhoduje: 

1. väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov 

2. vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov 
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3. väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov 

4. vyšší gólový rozdiel zo všetkých zápasov 

5. väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov 

6. kopy zo značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia 

i) Pravidlá: Platia nové pravidlá SFZ vydané pre Halovú sezónu mládeže SFZ. 

j) Riadenie turnaja: Organizačný výbor SFZ. Nepredpokladaná okolnosť, ktorá sa vyskytne  

a nie je upravená v týchto propozíciách, ako aj všetky námietky a závažné disciplinárne 

prípady budú prerokované Organizačným výborom za účasti zainteresovaných strán. 

Organizačný výbor rozhodne s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel futbalu a v duchu fair- 

play.   

 

4.  ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 

a) Prihláška:  

Kluby s licenciou Futbalovej akadémie, Útvaru talentovanej mládeže majú povinnosť sa 

zúčastniť projektu Halovej sezóny mládeže SFZ na základe licenčného systému mládeže SFZ 

2019/20 (kluby hrajúce 1.ligu žiakov). Bližšie informácie Vám poskytnú Regionálni tréneri 

mládeže. 

b) Prenájom športových hál: SFZ hradí prenájom športových hál turnajov 1. a 2. kola HSM 

SFZ. 

c) Stravovanie - obedy: Všetky zúčastnené družstva majú počas turnajov 1. a 2. kola 

zabezpečené obedy pre 19 osôb (14 hráčov, 4 členovia realizačného tímu a vodič), ktoré hradí 

SFZ. 

d) Občerstvenie: Všetky zúčastnené družstvá majú počas turnajov 1. a 2. kola  zabezpečené 

občerstvenie – minerálky. 

e) Technické zabezpečenie: SFZ hradí technické zabezpečenie turnajov 1. a 2. kola HSM 

SFZ. 

f) Prezentácia: Na turnaje 1. a 2. kola musia družstvá prísť najneskôr 30 minút pred 

začiatkom turnaja. 
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g) Zdravotník: Organizátor turnaja - poverený klub ( FA alebo ÚTM) je povinný zabezpečiť  

zdravotníka na 1. a 2. kolo  HSM SFZ (platí SFZ). 

h) Šatne: Zabezpečí organizátor turnaja - poverený klub - FA alebo ÚTM, resp. BFZ. 

i) Lopty: Hrá sa s loptami na futsal, ktoré zabezpečí Regionálny tréner mládeže (RTM). 

j) Výstroj: Dres, trenírky, štulpne, chrániče, tenisky do haly. Každé družstvo si prinesie dve 

sady dresov odlišnej farby. 

Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť 2 ks rozlišovačiek pre prípad hry bez brankára. 

k) Výsledkový servis: Usporiadajúci klub (hlavný organizátor FA alebo ÚTM) je povinný do 

48 hodín po odohraní turnaja 1. a 2. kola zaslať emailom príslušnému RTM na predpísanom 

formulári výsledkový servis z turnaja (výsledky, konečnú tabuľku, súpisky družstiev). 

Výsledkový servis spolu s fotogalériou z turnajov budú publikované na webe 

www.dajmespolugol.sk 

l) Vyúčtovanie: Usporiadajúci klub je povinný najneskôr do 7 dní po odohraní turnaja poslať 

kompletné vyúčtovanie turnaja príslušnému RTM. 

 

Bližšie informácie k celému projektu Halovej sezóny mládeže SFZ chlapci nájdete na: 
 
https://www.dajmespolugol.sk/projekty/Klubove-projekty-a-turnaje/Halova-sezona-mladeze-SFZ 
 
Spracoval:  
20.09.2019  
Oddelenie mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ 


