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PREDSLOV

Milí priatelia, futbalová rodina.

Futbalový život poznačila v poslednom ob-
dobí situácia, ktorej sme nečelili nikdy predtým 
a verme, že sme jej čelili naposledy. Preložené 
šampionáty, ochromený a zastavený trénin-
gový proces v kluboch, dočasne prerušené či 
predčasne ukončené súťaže, žiaľ, v niektorých 
krajinách tiež vyhasnuté životy. Absencia prvého 
tohtoročného vydania nášho magazínu je v po-
rovnaní s tým, čím si prešla spoločnosť a futbal, 
len nepodarenou malou domov. Našťastie, po 
tvrdom faule zo strany súpera menom Covid, 
sa futbal i reálny život hlásia opäť do hry. Veľké 
mužstvá sa z prehier vedia poučiť, veľkí hráči sa 
po zraneniach vracajú na trávniky silnejší ako 
boli predtým. Čo nám toto náročné obdobie v 
skutočnosti prinieslo?
Vedomie, že život je ako lopta, ktorá v jednom 
okamihu zarotuje nečakaným smerom a pripraví 
nám situáciu, akú sme si predtým nevedeli ani 
len predstaviť.
Že futbal je stále vo svojej podstate jednoduchá 
hra, ktorú možno hrať vždy a všade. Na uliciach, 
na dvoroch a dokonca v obývačkách.
Že futbal to je dnes už aj VAR a vymoženosti 
v oblasti IT a tak sa môžeme na diaľku online 
vzdelávať, či komunikovať vo virtuálnom prie-
store.
Naučili sme sa, že veľké životné a futbalové 
zápasy sú najmä o trpezlivosti a umne zvolených 
stratégiách. Tak ako sa tím počas zápasu usilu-

je každou prihrávkou vylepšiť svoju aktuálnu 
pozíciu na ihrisku, tak sme sa všetci snažili pos-
tupnými krokmi vylepšiť našu situáciu v každo-
dennom dueli s Covidom.
Naučili sme sa, že synergia je prírodný zákon a 
tak ako na ihrisku, aj v bežnom živote, vyhrá-
vame a prehrávame spolu.
Uvedomili sme si, že nič nie je samozrejmé. Že 
bežný ligový zápas je, rovnako ako bežný deň, 
kedy môžeme vyjsť do ulíc, či na nákup do 
potravín, v skutočnosti sviatkom. Sviatkom, 
ktorého sme sa zrazu nevedeli dočkať.
Naučili sme sa, že ľudia, ktorých stretávame na 
ihrisku, na ulici, či v bežnom živote, v skutočno-
sti nie sú naši ozajstní súperi. Ale iba parťáci v 
úlohe rivalov, s ktorými môžeme hrať spoločnú 
hru. Hru menom futbal, ale aj hru menom kaž-
dodenný život.
Aj vďaka náročnému obdobiu dnes vieme, že v 
reálnom živote dokážeme, tak ako na ihrisku fut-
balista pod tlakom súpera, oveľa viac ako sme si 
mysleli predtým.
Vieme, že futbal a život majú veľa spoločného. Že 
futbal i život môžu čeliť nečakaným prekážkam, 
ale nemožno ich zastaviť. Chválabohu, zvlád-
li sme to, chválabohu, futbal sa stáva každým 
dňom čoraz viac súčasťou bežného života. 
Vážme si to a vychutnajme si spolu každý deň, 
každý tréning, každý zápas.
      

 Peter Zeman 
šéfredaktor magazínu Asistent trénera
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Neštandardná situácia si vyžiadala neštan-
dardné riešenie. Opatrenia v súvislosti s koro-
navírusom zasiahli aj do plánov trénerov, ktorí 
sa hotovali na jar rozširovať svoje vedomosti a 
zvyšovať kvalifikáciu v rámci školení a kurzov. 

S odstupom času môžeme konštatovať, že technický 
úsek Slovenského futbalového zväzu zvládol výnimočnú 
situáciu  na výbornú. Riešením bolo on-line elektronické 
vzdelávanie.

„Pravda je taká, že istý čas sme o tejto forme štúdia 
uvažovali už v minulosti, ale úprimne, okolnosti nás k tomu 
extra netlačili, nenútili a tak sme o možnostiach štúdia na 
diaľku prostredníctvom virtuálneho priestoru hovorili skôr v 
teoretickej rovine. Situácia sa však náhle zmenila a my sme 
stáli pred dôležitým rozhodnutím, ako sa v danej situácii s 
okolnosťami popasovať,“ vysvetľuje manažér vzdelávania 
trénerov SFZ Zsolt Pakusza: „Nikto z nás nevedel, či bude 
nová situácia trvať mesiac, dva, či polrok. Nakoniec sme 
sa po konzultácii s technickým riaditeľom SFZ Štefanom 
Tarkovičom rozhodli hľadať alternatívu. Rozhodli sme sa 
pokračovať v teoretických častiach rozbehnutých školení 
dištančnou on-line formou. SFZ nám poskytol aplikácie, 
tie sme uplatnili najskôr pri školeniach C-licencie, pozitív-
na odozva nás posmelila a tak sme uplatnili novú formu 
štúdia aj pri školeniach B-licencie a UEFA A-licencie.“

Ako vyzeralo samotné štúdium v praxi? V prvom kroku 
obdržali študenti teoretické materiály, nasledovala on-
line komunikácia s lektorom, v rámci ktorej prišlo okrem 
odborného výkladu aj na otázky respondentov. 
Študenti tak získali priestor spýtať sa na prípadné nejasno-
sti. Potom prišlo na rad zadanie individuálnych domácich 
úloh, ich vyhodnotenie prebiehalo v menších skupinách, 
aby sa dostalo spätnej väzby každému zo študentov.

„Má to svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane sme 
ušetrili študentom drahocenný čas a finančné zdroje, na 
druhej nám chýbal ľudský kontakt a bezprostrednejšia 
komunikácia,“ hodnotí klady a zápory šéf vzdelávania 
trénerov. Zástupcovia technického úseku SFZ postavili 
štúdium dočasne výhradne na témach, ktoré neboli pri-
amo spojené s praxou na ihrisku. Vďaka umne zvolenej 
stratégii prekonali kritické obdobie a už v júni sa vracajú k 
tradičnej blokovej forme výuky.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

TECHNICKÝ ÚSEK VYRIEŠIL OTÁZKU 
VZDELÁVANIA TRÉNEROV AJ V ČASE 
KORONAKRÍZY 
ZELENÁ ON-LINE ELEKTRONICKÉMU 
VZDELÁVANIU    
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Zaujímalo nás, čo je možné zo získaných poznatkov uplat-
niť aj v ďalšej budúcnosti? „Odozva zo strany študentov i 
lektorov bola pozitívna, niektoré témy sme pripravení tak-
outo formou riešiť aj v budúcnosti. 
Dnes už vieme, že prácu s počítačom a internetom musíme 
odteraz postaviť do roviny minimálnej požiadavky na 
štúdium. Nakoniec, dobrých 95 percent študentov on-line 
školení, zvládlo nároky na videohovor a komunikáciu vo 
virtuálnom priestore, bez väčších problémov,“ pochvaľoval 
si Zsolt Pakusza.

Elektronická komunikácia medzi technickým úsekom SFZ 
a respondentmi nie je žiadnou novinkou. Stačí spomenúť 
zápasové elektronické zápisy. Klasickú komunikáciu pros-
tredníctvom listov už  dávnejšie nahradili výlučne e-maily 
a predlžovanie trénerských licencií prebieha vďaka sys-
tému ISSSF takisto výhradne elektronicky.

Vyčkávací mód v marci vystriedala proaktivita zaintereso-
vaných a výsledkom je vzácny kapitál do budúcnosti. „Bola 
to z núdze cnosť. Máme prvé skúsenosti, pozitívnu spätnú 
reakciu a vieme, že sme na správnej ceste. Rovnako si však 
tiež uvedomujeme, že nás na „elektronickom“ poli čaká 
ešte veľa práce. Pozitívnym impulzom je aj krok zástup-
cov UEFA, ktorí neváhali prehodnotiť aktuálnu situáciu a 
plánované cesty zástupcov federácií v oblasti vzdelávania, 
posunuli na jeseň, do roviny webinárov a konferenčných 
hovorov. Svet sa mení, aj z tohto pohľadu boli získané 
skúsenosti a vykročenie elektronickým smerom pre SFZ 
prínosom,“ dodal na záver manažér vzdelávania trénerov 
SFZ Zsolt Pakusza.

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ROZHOVOR S MANAŽÉROM VZDELÁVA-
NIA SFZ ZSOLTOM PAKUSZOM NA TÉMU: 

ZMENY V KONVENCII UEFA 
K VZDELÁVANIU TRÉNEROV    

Tento dokument predstavuje medzinárodný 
predpis k vzdelávaniu trénerov členov UEFA. 
Preambula, odsek C hovorí, že vzdelávanie 
trénerov je výhradne pod kontrolou národného 
futbalového zväzu a týka sa všetkých kurzov 

školenia trénerov, vrátane kurzov týkajúcich sa Grass-
roots charty. UEFA reaguje na spoločenský a futbalový 
vývoj v Európe a každých päť rokov dokument inovuje v 
súlade s požiadavkami národných zväzov. O aktuálnych 
novinkách sme hovorili s manažérom vzdelávania SFZ 
Zsoltom Pakuszom.    

Na konci novembra minulého roka ste spoločne s tech-
nickým riaditeľom SFZ Štefanom Tarkovičom zas-
tupovali SFZ v Nikózii na konferencii UEFA Coach Edu-
cation. Už vtedy ste po návrate na Slovensko avizovali 
blížiace sa zmeny. Naplnili sa vaše prognózy?
„Ak si dobre spomínate, bol som vo vyhláseniach zdržan-
livý a nechcel som predbiehať vývoj udalostí. Už vtedy sme 
sa na workshope bavili s kolegami z celej Európy o tom, čo 
to asi prinesie do praxe pre tých, ktorí pracujeme v oblasti 
vzdelávania trénerov. Dnes môžem povedať, že konvencia 
sa sčasti zmenila, zároveň v niektorých oblastiach zostala 
nezmenená.“

Môžete byť konkrétnejší?
„Pre mňa osobne je prekvapením, že niektoré časti, ktoré 
boli súčasťou konvencie v minulosti, z nej jednoducho vy-
padli. Hovorím o odporúčaných témach, o rozsahu učeb-
ných plánov, o organizácii a štruktúre vzdelávania. Ak-
tuálne v konvencii UEFA nájdete len tie časti, ktoré boli, 
a aj v ďalšom období zostanú, istý čas nemenné. Všetko 
to, čo sa v jednotlivých krajinách pružne menilo a mení, 
ako napríklad aktualizácia učebných plánov, ale aj forma 
výuky, už nie sú v konvencii ukotvené. Určite aj preto, aby 
nemuseli zástupcovia národných zväzov čakať s každou 
požiadavkou na rozhodnutie výkonného výboru UEFA, 
zostali isté body mimo konvencie.“

Zasiahne to nejakým zásadným spôsobom vzdelávanie 
na Slovensku?
 „UEFA pri hľadaní riešení vždy robí prieskum v jednot-
livých asociáciách a tie najvhodnejšie riešenia dáva ako 
odporúčania. Množstvo vecí už máme nejaký čas zapra-
covaných do vzdelávania trénerov, takže naša smernica 
je v tomto smere už teraz veľmi dobre pripravená a určite 
nám novinky v konvencii nepripravili žiadne nepríjemné 
prekvapenia.“

Aké konkrétne a zásadné zmeny teda UEFA pripravila v 
novej konvencii?

„Najhorúcejšou novinkou je skutočnosť, že UEFA zrušila 
akékoľvek obmedzenia v oblasti štúdia študentov v 
zahraničí. Predtým boli kritériá nastavené prísne, aby 
bránili tzv. „turizmu pre vzdelávanie“ v oblasti trénerského 
remesla. Pretože v jednej krajine stojí školenie možno až 
desaťnásobne viac ako v inej krajine. Oddelenia vzdeláva-
nia národných zväzov však komunikovali na túto tému s 
komisiami Európskej únie a výsledkom je zrušenie akých-
koľvek obmedzení.“

Aké sú nové práva a povinnosti študentov ak sa 
uchádzajú o štúdium v zahraničí?
„Prvou podmienkou je ovládať jazyk, čím sú viacerí tréneri 
limitovaní. Dôležité je tiež právo každej asociácie stanoviť 
limit na minimálny počet domácich študentov. Ten by sa 
mal pohybovať okolo 40 - 50 %. V praxi to znamená, že 
minimálne polovica študentov by mali byť domáci tréneri, 
zvyšok môžu byť tréneri zo zahraničia. Pre porovnanie, 
pred zmenou v konvencii mohol tvoriť počet študentov zo 
zahraničia iba 10 % trénerov z celkového počtu.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

To znamená, že slovenskí tréneri sa môžu odteraz 
uchádzať o štúdium v ktorejkoľvek európskej krajine?
„Áno, za predpokladu, že ovládajú jazyk. V prípade slov-
enských trénerov sa bavíme najmä o možnosti štúdia v 
Českej republike a českých u nás. Najmä preto, že ani na 
jednej strane neexistuje rečová bariéra. Možno v anglicky 
hovoriacich krajinách, respektíve federáciách, napríklad v 
Anglicku, Škótsku, či v Írsku, sa dočkajú teraz nárastu záu-
jemcov o trénerské štúdium, myslím si však, že tieto aso-
ciácie sa s novou situáciou dokážu ľahko vysporiadať.“

Aké ďalšie zmeny prináša nová konvencia? 
„Druhou kľúčovou zmenou a novinkou sú špecializované 
licencie v oblasti vzdelávania trénerov. UEFA reagovala na 
požiadavku rozširovania realizačných tímov o špecialistov. 
Dobrým príkladom sú brankári. V oblasti prípravy trénerov 
brankárov bola vo vrcholovom futbale štandardom UEFA 
Goalkeeper A licencia. Bola nutnosťou pri práci trénera 
brankárov vo vrcholovom futbale. Teraz prichádza na 
scénu UEFA Goalkeeper B licencia, určená viacmenej pre 
amatérsky futbal. Jednoducho, čas a vývoj  ukázali, že aj 
na nižšom leveli má dnes opodstatnenie kvalifikovaný 
tréner, ktorý sa bude venovať špeciálne brankárom.“

Ktoré špecializované licencie v oblasti vzdelávania 
trénerov pribudli v novej konvencii?
„Posun nastáva aj v mládežníckom futbale. UEFA Elite 
Youth licencia A bola nutnosťou pre trénerov v rámci elit-
ného mládežníckeho futbalu. V slovenských reáliách sa 
bavíme o najvyšších domácich dorasteneckých súťažiach. 
Teraz zakomponovala UEFA do systému vzdelávania UEFA 
Youth B licenciu. Aj v tomto prípade prax ukázala, že už v 
skoršom veku je potrebné sa venovať vo väčšom rozsahu 
špeciálnym témam a tak vzniká pre hráčov približne do 14 

rokov spomínaná UEFA Youth B licencia. Pre úplnosť, Youth 
A licencia je určená pre trénerov mládežníkov vo veku prib-
ližne od 15 do 19 rokov.“

Futbal je čoraz rýchlejší, stúpajú nároky na fyzickú prip-
ravenosť aj u mládežníkov?
„Je pravda, že nároky na fyzičku hráča každým rokom rastú. 
Čo sa týka kondičnej prípravy, dostali sme isté interné od-
porúčania, ktoré prihliadajú na to, aby nedochádzalo k 
nejakému poškodeniu organizmu mladých hráčov. Ide 
o odporúčania a informácie v otázke kondičnej prípravy 
mládežníkov na jednotlivých leveloch. Smelo môžem pov-
edať, že aj v tejto oblasti sme boli už predtým dobre nas-
tavení a v najbližšej budúcnosti toho veľa v našich učeb-
ných plánoch a smernici meniť nebudeme.“

Dokedy je Slovenský futbalový zväz povinný zakom-
ponovať do procesu vzdelávania novinky publikované 
v konvencii? 
„V oblasti organizácie školení, obsahu, aj celkových požia-
daviek, do troch rokov.“

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Ktoré ďalšie špecializované licencie v oblasti vzdeláva-
nia trénerov v novej konvencii pribudli?
Ďalšou novinkou je UEFA C licencia, ktorá sa stane 
najnižšou licenciou. Tou bola doteraz UEFA B licencia. 
Niekto bude namietať, že sme na Slovensku mali Grass-
roots C licenciu. To si žiada vysvetlenie. Áno, mali, ale tá 
bola uvedená do praxe len na základe Grassroots dohody 
s UEFA. Podobným spôsobom situáciu riešili aj ostatné 
národné zväzy a s licenciami nižšími ako „B“, na základe 
Grassroots charty, sa V Európe roztrhlo vrece. A tak pristú-
pila k systémovému riešeniu samotná UEFA a výsledkom 
je C licencia, ako najnižšia licencia v systéme vzdelávania. 
Aj u nás teda „premenujeme“ UEFA Grassroots C licenciu, v 
súlade s konvenciou, na C licenciu.“

Kedy očakávate jej zapracovanie do smernice? Ako 
vnímate situáciu s odbornou pripravenosťou ľudí pre 
najnižší stupeň u nás na Slovensku?
„Do budúcnosti budeme uvažovať o nižšej, no nie tréner-
skej, ale skôr inštruktorskej alebo pomocnej licencii pre 
tých, ktorí chcú v Grassroots futbale pracovať ako po-
mocní tréneri. Hovorím napríklad o rodičoch, ktorí majú 
energiu a chuť pomáhať trénerovi. Nebudú to však kla-
sickí držitelia UEFA C licencie, pre ktorých platí 60-hodi-
nové minimum. Na veľké zásahy do našich smerníc preto 
ani v tomto prípade nebude dôvod. Zmeny zapracujeme 
v priebehu nasledujúceho polroka, s veľkou pravdepodob-
nosťou vstúpi vynovená smernica do platnosti 1. januára 
2021.“

Nová konvencia stanovila aj hranice minimálnych 
počtov hodín.
„V tejto súvislosti prišlo aj na otázku, ako postupovať v 
prípade, že niekto má viac licencií vo viacerých oblastiach. 
Má to znamenať väčšie nároky na ďalšie vzdelávanie alebo 
by tieto nároky mali byť nejakým spôsobom rozložené? Tu 
pristúpila UEFA k odporučeniu stanoviť minimálny počet 
hodín na 15. Nás sa to v súčasnosti dotýka na úrovni C li-
cencie, pretože tá predtým nebola súčasťou konvencie a 
my sme ju mali nastavenú iba na 5 hodín. Od budúceho 
roka teda vzrastú nároky aj na trénerov na tejto úrovni. Tu 
si dovolím pripomenúť, že hovoríme o tréneroch, ktorí sa 
štúdiu budú venovať popri bežnom civilnom zamestnaní a 
najmä tu nám padnú vhod skúsenosti z on-line výuky. Nie 
každému by vyhovovali pevne stanovené termíny, riešením 
by mohlo byť práve elektronické vzdelávania na diaľku.“

Predstavme si situáciu, kedy slovenský tréner získa li-
cenciu v Anglicku alebo v inej krajine. SFZ je povinný 
takúto licenciu automaticky akceptovať? Aké sú pov-
innosti študenta v tomto smere?
„Hovoríme o medzinárodne uznávaných licenciách, to 
znamená, že tak ako licencie UEFA získané v zahraničí 
uznáva SFZ, tak aj UEFA a celá Európa uznáva licencie 
získané na Slovensku. Skôr vyvstáva otázka - kde zostane 
tréner registrovaný? Ukončené štúdium totiž automat-
icky znamená aj registráciu v danej krajine. Samozrejme, 
anglická futbalová federácia by mala informovať SFZ o 
štúdiu slovenského trénera v Anglicku. 

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Ten, ak sa v budúcnosti rozhodne pre návrat domov, s 
trvalým pobytom na Slovensku, môže si registráciu preniesť, 
pričom nehovoríme o krátkodobých pobytoch. Ak trénuje 
niekto v inej krajine rok, rok a pol, to predsa nie je ešte dôvod 
na to, aby si licenciu každú chvíľu prenášal z jednej krajiny 
do druhej. Žiadosť musí byť opodstatnená a odôvodnená.“

Nová konvencia UEFA myslí aj na vzdelávanie lektorov.
„Už na minuloročnej konferencii na Cypre nám dávali zástup-

covia UEFA do pozornosti otázku vzdelávania lektorov a 
rieši ju aj samostatná kapitola v novej konvencii. UEFA má v 
najbližších rokoch ambíciu pracovať s jednotlivými asociá-
ciami na tom, aby si každá federácia vychovala vlastných 
špecialistov na vzdelávanie trénerov vo futbale. Byť dobrým 
hráčom automaticky neznamená, že z neho vyrastie dobrý 
tréner a takisto platí, že z dobrého trénera nemusí vyrásť 
dobrý lektor. Sú to dve rozdielne veci. UEFA preferuje, aby si 
asociácie vychovávali svojich špecialistov na vzdelávanie 
trénerov, samozrejme, hráčske a trénerské skúsenosti sú 
cenné a vítané.“

Čo z toho vyplýva pre nás?
„Ide skôr o víziu, smerovanie. Myslím si, že toto je téma, ktorá 
bude rezonovať v budúcnosti čoraz naliehavejšie. Podľa 
konvencie sa má každá asociácia zamerať na riešenie tejto 
otázky v nasledujúcich piatich rokoch. Na seminároch o tom 
s predstaviteľmi ďalších zväzov živo diskutujeme, priznám 
sa, že som zo strany UEFA očakával v konvencii viac us-
mernení a upresnení.“

Disponuje Slovenský futbalový zväz zoznamom lektorov?
„Áno, zatiaľ však len pre internú potrebu. Úprimne, situá-
cia je komplikovaná v tom, že ak lektor zadá konkrétny 
termín ktorý mu vyhovuje a školí 20 trénerov, ktorí si majú 
popritom plniť povinnosti v profesionálnom futbale, tak 
narazíte. Inými slovami, my potrebujeme profesionál-
nych lektorov, ktorí budú k dispozícii kedykoľvek. A ne-
treba zabúdať na skutočnosť, že v každej jednej oblasti 
vzdelávania sa vyžaduje v súčasnosti väčšia interakcia 
a individualizácia, to znamená že pri školeniach trénerov 
je dôležité poskytnúť každému trénerovi to, čo potrebuje. 
Posunúť ho v tom, v čom je slabší, podporiť ho v tom, v 
čom vyniká. Takže minimálne štandardy máme vypraco-
vané, ale zlepšiť tých najlepších a zlepšiť aj tých slabších, 
to sú dva rozdielne prístupy. A toto si vyžaduje ľudí, ktorí 
majú priestor povenovať sa každému. Sme v bode, kedy 
konštatujeme, že potrebujeme profesionálnych lektorov.“

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Tých má Slovenský futbalový zväz v jednotlivých 
regiónoch. Je to tak?
„Vytvorenie pozície štyroch profesionálnych lektorov v 
regiónoch hodnotím veľmi pozitívne, toto rozhodnutie 
prinieslo veľké plusy. V každom jednom regióne máme 
človeka, ktorý nám dokáže pomôcť v aktivitách vzdeláva-
nia, ktoré organizuje priamo SFZ. Môžeme týchto ľudí ke-
dykoľvek osloviť a spoľahnúť sa, že úroveň komunikácie 
a informovanosti v regióne bude na patričnej úrovni. Ko-
munikáciu v lektorskom zbore chceme aj v budúcnosti 
zveľaďovať a postupnými krokmi chceme napredovať aj 
v tejto oblasti vzdelávania.“

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Technický riaditeľ SFZ Štefan Tarkovič a manažér vzdelávania SFZ Zsolt Pakusza, zastupovali v dňoch 26.-28. no-
vembra 2019 Slovenský futbalový zväz v Nikózii na konferencii UEFA Coach Education.
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Hlavičkovanie, ako jedna z herných činností 
hráčov vo futbale, je bežnou súčasťou hry. V 
posledných rokoch sa však vynárala otázka v 
súvislosti s jeho vplyvom na zdravie mladých 
futbalistov. Z tohoto dôvodu UEFA realizova-

la dva výskumy. Tie ukázali, že hlavičkovanie má na 
zdravotný stav hráčov v mládežníckom futbale zaned-
bateľný vplyv. Štúdie však odhalili skutočnosť, že 
tréneri hrubo podcenili počet hlavičiek počas tréningu 
a zápasov. 

Zistenia týchto dvoch štúdií viedli k vytvoreniu usmernení 
UEFA, ktoré predstavujú rámec minimálnych odporúčaní pre 
všetky národné futbalové asociácie, ktoré majú možnosť 
prispôsobiť konkrétnejšie a podrobnejšie usmernenia v 
súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi a okolnosťa-
mi, vrátane jednotlivých vekových skupín, ich organizácie 
súťaží a klubových alebo školských súťaží.

Dokument UEFA predstavuje stručný praktický postup pre 
trénerov k výučbe hlavičiek v mládežníckych kategóriách 
(hráči, hráčky), berúc do úvahy lekárske a zdravotné hľadis-
ko. Zahŕňa cvičenia na posilnenie svalov krku, odporúčania 
týkajúce sa veľkosti, hmotnosti a tlaku lopty, ako aj zaťaže-
nie pri tréningu a sledovanie príznakov otrasov mozgu.

Usmernenia UEFA pre futbal mládeže

Hlavným zámerom usmernení UEFA je prispôsobiť záťaž pri 
hlavičkovaní v mládežníckom futbale priebehu a plynulos-
ti hry. Ide o odporúčania týkajúce sa objemu a frekvencie 
hlavičkovania počas zápasov a tréningov mládeže, ktoré si 
jednotlivé národné futbalové zväzy majú prispôsobiť svojim 

podmienkam a predpisom. Keďže vedecké výskumy v tejto 
chvíli neumožňujú podrobnejšie usmernenia, UEFA považuje 
z preventívneho hľadiska za dôležité poskytnúť trénerom 
mládeže niekoľko praktických rád:

VEĽKOSŤ LOPTY:
Použite primeranú veľkosť a hmotnosť lopty pre vekovú 
kategóriiu, ktorú trénujete.

TLAK LOPTY:
Na tréningy a zápasy použite najnižší pravidlami povolený 
tlak lopty. Pri prvých tréningových cvičeniach môžu byť al-
ternatívou aj penové gule/lopty.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

USMERNENIA K HLAVIČKOVANIU 
V MLÁDEŽNÍCKOM FUTBALE   
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ZAŤAŽENIE PRI HLAVIČKOVANÍ:
Vzhľadom k počtu hlavičiek v zápase mládeže (v nižších 
vekových kategóriách ich je menej), je potrebné optimal-
izovať aj počet hlavičkovania v tréningu. Čím nižšia veková 
kategória, tým je tento transfer dôležitejší. Zníženie počtu 
hlavičkovania v tréningu a zápasu môže byť dosiahnutý 
napríklad zavedením rôznych zmien pravidiel (zmenšenie 
veľkosti ihriska, zníženie počtu hráčov, možnosti dosiahnuť 
gól len do určitej výšky a podobne).
 
POSILNENIE SVALSTVA KRKU:
Posledné vedecké výskumy preukázali, že posilnenie svalst-
va krku, primerane veku, môže dopomôcť k  zníženiu nára-
zov pri hlavičkovaní.

PRÍZNAKY OTRASU MOZGU:
Ak hráči hlásia akékoľvek príznaky, ktoré môže byť pre-
javom otrasu mozgu, ako sú závraty, bolesti hlavy, nesta-
bilita atď., mali by zostať v pokoji a najmenej týždeň pod 
dohľadom lekára. Je dôležité si uvedomiť aj skutočnosť, že 
dievčatá sú v porovnaní s chlapcami citlivejšie a náchylne-
jšie na hlavičkovanie, resp. otras mozgu.

Usmernenie technického úseku SFZ

Vzhľadom na isté obavy vyplývajúce z medializovaných 
správ o škodlivosti hlavičkovania u detí, sme sa rozhodli na 
základe odporúčania UEFA vydať nasledovné usmernenie:

- Hlavičkovanie, ako každú inú hernú činnosť je treba 
trénovať. Je to zručnosť, ktorú futbalista potrebuje a preto 
ignorovať resp. začať sa tejto činnosti venovať neskoro asi 
nie je správne.

- V každom období rozvoja hráča je dôležité používať 
veľkosť lôpt primerane veku. Tlak lopty pri hlavičkovaní by 
mal byť na minimálnej požadovanej úrovni.

Odporúčanie pre jednotlivé vekové kategórie:

PRÍPRAVKY:
V tejto kategórii stačí deti s hlavičkovaním len oboznámiť, 
odstrániť strach z hlavičkovania. Aj preto môžu byť lopty 
gumené, aby deti nepociťovali  bolesť a aby sa činnosť 

mohla opakovať viackrát. V etape prípraviek zakomponu-
jme hlavičkovanie do jednoduchých cvičení, jednoduchých 
prípravných resp. pohybových hier.

ŽIACI:
Odporúčame začať s tréningom hlavičkovania v žiack-
om veku. V žiackom veku je dôležité zamerať pozornosť a 
koncentráciu najmä na techniku, odhad pohybu a výskoku. 
Cvičenia by sa už mali vyznačovať aj primeraným počtom 
opakovaní.

DORASTENCI:
V dorasteneckom veku, keď už hráči disponujú silovými 
schopnosťami, je vhodné pridať aj razanciu a špecifikovať 
tréning hlavičkovania podľa hráčskych postov.
Hlavičkovania sa rozhodne báť netreba. V poslednom čase 
sa preferuje hra hlavne po zemi a prirodzene je hlavičkovania 
oveľa menej ako v minulosti. Aj v tejto veci je najdôležitejšie 
zachovať si ,,zdravý rozum“.

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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GALA GRASSROOTS 
FUTBALU 2019 

Na slávnostnom galavečeri „Gala Grassroots 
futbalu“ prevzali ocenenia za rok 2019 laureáti 
22 individuálnych kategórií, vyhodnotený bol 
tiež najlepší projekt roka, aktivita roka, na-
jlepšia ženská ligová jedenástka 2018/19 a 

Cenu fair play Mudr. Ivana Chodáka si prevzalo deväť 
osobností slovenského futbalu.

TALENTY

Sklenenú kopačku za prvenstvo v kategórii „Talent“ pre-
vzalo deväť najlepších futbalistov a futbalistiek v deviat-
ich mládežníckych kategóriách. Organizátori vyhodnotili 
víťazov štyroch kategórií v školských súťažiach (od 10 do 
13 rokov) a víťazov troch kategórií v klubových súťažiach 
(od 15 do 19 rokov) v sezóne 2018/19.

V kategóriách U10 chlapcov a WU10 dievčat sa o držiteľoch 
trofejí rozhodovalo na základe výkonov na finálových tur-
najoch o majstra Slovenska v rámci projektu McDonald‘s 
Cup 2018/19. Najlepších hráčov a hráčky vyhodnotil orga-

nizačný výbor turnaja zložený zo zástupcov technického 
úseku SFZ. V kategóriách U13 chlapcov a WU13 dievčat, 
sa o držiteľoch trofejí rozhodovalo na základe výkonov na 
finálových turnajoch o majstra Slovenska v rámci projektu 
Školský pohár SLSP 2018/19. Najlepších hráčov a hráčky 
vyhodnotil organizačný výbor turnaja zložený zo zástup-
cov technického úseku SFZ.
O víťazoch v kategórii žiaci U15, žiačky WU15 a juniorky 
WU19 rozhodovali výkony na finálových turnajoch o ma-
jstra Slovenska. Najlepšieho hráča a hráčku vyhodnotil or-
ganizačný výbor turnaja zložený zo zástupcov technického 
úseku SFZ. O víťazoch v kategóriách mladší dorast U17, 
starší dorast U19, rozhodli tréneri (resp. zástupcovia) klubov 
najvyššej domácej dorasteneckej súťaže na základe hlaso-
vania.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Víťaz ankety v kategória starší dorast U18/U19 - Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava)
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VÍŤAZI ANKETY:

ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE:

Kategória U10 chlapci: Jakub Koščo (ZŠ Okružná, Micha-
lovce)
Kategória WU10 dievčatá: Timea Majanová (ZŠ L. Novo-
meského, Trenčín)
Kategória U13 chlapci: Martin Bukovinský (ZŠ A. V. Scher-
fela, Poprad)
Kategória WU13 dievčatá: Izabela Bukovičová (ZŠ Devín-
ska, Nové Zámky)

KLUBOVÉ SÚŤAŽE:

Kategória žiak U15: Martin Mišovič (ŠK Slovan Bratislava)
Kategória mladší dorast U16/U17: Tomáš Suslov (FC Gron-
ingen)
Kategória starší dorast U18/U19: Dávid Strelec (ŠK Slovan 
Bratislava)
Kategória žiačka WU15: Lenka Mazúchová (MFK Dukla B. 
Bystrica)
Kategória juniorka WU19: Stela Semanová (Partizán 
Bardejov BŠK)

TRÉNERI

Stalo sa tradíciou, že ceny pre najlepších mládežníckych 
trénerov preberajú kormidelníci, ktorí priviedli svoje 
mužstvá v danej sezóne k majstrovským titulom. Zástup-
covia technického úseku Slovenského futbalového zväzu 
tak udelili cenu pre najlepšieho trénera šiestim trénerom, 
mládežníckym šampiónov, v sezóne 2018/19.

VÍŤAZI ANKETY:

Kategória žiaci U15: Ľubomír Kordanič (ŠK Slovan Bratisla-
va)
Kategória mladší dorast U17: Peter Černák (MŠK Žilina)
Kategória starší dorast U19: Vladimír Gála (ŠK Slovan Bra-
tislava)
Kategória žiačky WU15: Zdenko Iskra (ŠK Slovan Bratislava)
Kategória juniorky WU19: Iveta Neveďalová (Spartak My-
java)
Kategória ženy: Martin Masaryk (ŠK Slovan Bratislava)

GRASSROOTS

Nepotrebujú byť usmerňovaní plánmi a pokynmi nadria-
dených a napriek tomu odovzdávajú futbalu to najlepšie, 
čo v nich je. Vynikajú entuziazmom, často pracujú bez náro-
kov na odmeny a na úkor voľného času so svojimi rodinami 
a blízkymi. Žijú pre futbal a ich vklad vytvára podmienky 
pre rast detí, mladých športovcov, budúcich reprezentan-
tov. Slovenský futbalový zväz sa snaží vnímať a podporiť 
ich aktivity, a prostredníctvom kategórií „Grassroots so-
ciálny projekt roka“ a „Grassroots aktivita roka“, oceňuje 
snahu a dosiahnuté výsledky spoločností a organizácií.

VÍŤAZI ANKETY:

Grassroots sociálny projekt roka: Futbal nepočujúcej 
mládeže – organizátor Deaflympijský výbor Slovenska

Grassroots futbalová aktivita roka: Prengo Cup – orga-
nizátor ŠK Prednádražie Trnava

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Pokračovanie na nasledujúcej strane

V kategórii mladší dorast U16/U17 získal cenu pre najlepšieho hráča Tomáš Suslov (FC Groningen)
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ROZHODCOVIA

Po minuloročnej premiére pripravili organizátori ceny 
aj pre štyroch najlepších regionálnych rozhodcov v 
mládežníckych súťažiach v sezóne 2018/19. O najlepšom 
arbitrovi BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ rozhodli komisie rozhod-
cov jednotlivých regionálnych futbalových zväzov.

VÍŤAZI ANKETY:

BFZ:     Matej Choreň
ZsFZ:    Tadeáš Vaňo
SsFZ:   Dávid Hrobárik
VsFZ:   Samuel Horváth

STRELCI

Góly boli vždy korením futbalu a aj keď každý dobrý 
mančaft sa opiera o kvalitného brankára, pozornú obranu 
a kreatívnych stredopoliarov, vo svetle rámp sa ocitajú na-
jčastejšie strelci gólov. Kanonieri hýbu futbalovým svetom 
aj na Slovensku a vďaka  Informačnému systému slov-
enského futbalu (ISSF), dokážu zástupcovia SFZ spočítať 
všetky presné zásahy do čierneho a určiť najlepšieho 
kanoniera v kategórii mužov (seniori), a v mládežníckych 
kategóriách chlapcov a dievčat.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Víťaz ankety v kategórii tréner mladšieho dorastu U17 - Peter Černák (MŠK Žilina)
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VÍŤAZI ANKETY:

KATEGÓRIA MUŽI: JÁN HUTAJ
Klub: OŠK Budkovce
Vek: 26 rokov
Súťaž: VI. Liga ObFZ Michalovce
Počet odohraných zápasov: 32
Počet dosiahnutých gólov: 59

KATEGÓRIA MLÁDEŽ CHLAPCI: LUKÁŠ ŠUBERT
Klub: AFC Nové Mesto nad Váhom
Vek: 12 rokov
Súťaž: U11 ObFZ Trenčín, U13 ZsFZ, U15 ObFZ Trenčín
Počet odohraných zápasov: 54
Počet dosiahnutých gólov: 142

KATEGÓRIA MLÁDEŽ DIEVČATÁ: PAMELA TANKOVÁ
Klub: ŠK Hájske (družstvo chlapcov)
Vek: 9 rokov
Súťaž: prípravka U9 ObFZ Nitra, prípravka U11 ObFZ Nitra, 
IV.liga U13 ObFZ Nitra

Počet odohraných zápasov: 67
Počet dosiahnutých gólov: 115

ŽENSKÁ LIGOVÁ JEDENÁSTKA ROKA 2018/19

Pozostáva výlučne z hráčok najvyššej slovenskej domácej 
súťaže. O výsledkoch ankety rozhodovali tréneri, resp. 
zástupcovia prvoligových klubov. Každý klub mal právo 
vyplniť jeden anketový lístok s menami najlepších 11 fut-
balistiek (podľa postov).

Štyri hráčky obhájili svoju pozíciu v Ligovej jedenástke 
roka a v nominácii sa ocitli druhýkrát v rade (Stephanie 
Deszatová, Monika Bytčanková, Alexandra Hollá a Monika 
Havranová)

V ligovej jedenástke majú zastúpenie štyri ligové kluby. 
Najpočetnejšie zastúpenie má ŠK Slovan Bratislava (5 
hráčiek), kluby Partizán Bardejov BŠK, FC Nitra a Spartak 
Myjava majú dvojčlenné zastúpenie.

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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VÍŤAZKY ANKETY:

BRANKÁRKA: Dominika Rezeková (ŠK Slovan Bratislava)

OBRANKYNE: Maja Dimitrijevič (Partizán Bardejov BŠK), 
Stephanie Deszátová (FC Nitra), Monika Bytčanková (ŠK 
Slovan Bratislava), Denisa Mráziková (ŠK Slovan Brati-
slava)

STREDOPOLIARKY: Alexandra Hollá (ŠK Slovan Brati-
slava), Kristína Panáková (Spartak Myjava), Karina Pe-
likánová (FC Nitra)
ÚTOČNÍČKY: Monika Havranová (Partizán Bardejov BŠK), 

Dominika Koleničková (ŠK Slovan Bratislava), Andrea Bo-
gorová (Spartak Myjava)

CENA FAIR PLAY MUDr. IVANA CHODÁKA 2018-2019

„Rytier v kopačkách“, všestranný športovec, lekár, 
11-násobný slovenský futbalový reprezentant a symbol 
fair-play na ihrisku aj mimo neho. To je stručná vizitka 
legendárneho Ivana Chodáka. Bývalého atléta, hokejistu, 
tenistu, bežca na lyžiach a predovšetkým futbalistu, ktorý 
nebol počas kariéry nikdy vylúčený a nikdy nedostal ani 
len jednu žltú kartu. Od roku 1994 preberajú výnimočné 
osobnosti slovenského futbalu Cenu fair play MUDr. Ivana 
Chodáka za zásluhy a mimoriadne činy v slovenskom fu-
tbale.

LAUREÁTI:

Cena za dlhoročnú príkladnú hráčsku a trénerskú činnosť 
v súlade s princípmi fair play:  Ivan Hrdlička, Jozef Barmoš, 
Jozef Štibrányi, Valerián Švec, Milan Lešický

Cena za dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a 
prínos pre futbal, v súlade s princípmi fair play: František 
Okoličáni, Jozef Hanák, Vojtech Christov, Mikuláš Koman-
ický

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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Pred siedmimi rokmi napísali organizátori tur-
naja prvú kapitolu a odvtedy sa každoročne 
schádzajú desiatky mužských a ženských am-
atérskych družstiev na najmasovejšom a naj-

populárnejšom turnaji v malom futbale na Slovensku 
- na turnaji Prengo Cup v Trnave. Organizačne turnaj 
zastrešuje partia futbalových nadšencov z ŠK Pred-
nádražie Trnava, o tom, čo obnáša príprava najväčšieho 
stretnutia futbalových amatérov sme hovorili s riad-
iteľom turnaja Martinom Michalíkom.   
    
Čo všetko sa skrýva za prípravou najmasovejšieho tur-
naja na Slovensku?
„Ako zvykneme hovoriť každoročne po skončení turnaja, v 
sobotu večer jeden ročník končí a v nedeľu ten nasledujúci 

začína. Príprava trvá celý rok, od tých banálnych vecí až 
po dolaďovanie detailov. Čerešničkou na torte je potom 
pekné počasie v deň turnaja a spätná väzba od účastníkov 
turnaja.“

Čo je na príprave turnaja najťažšie a najdôležitejšie?
„Počasie si nevyberiete, takže to ovplyvniť nemôžete. My si 
stanovujeme každoročne skôr výzvu priniesť niečo nové a 
posúvať turnaj čoraz vyššie. Tak ako každý organizátor, aj 
my sme v napätí, či sa naplnia predpoklady a počty účast-
níkov turnaja. Zatiaľ máme len veľmi dobré ohlasy a nikdy 
sa nám nestalo, že by sa prihlásilo menej tímov ako sme 
očakávali.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane

ROZHOVOR S RIADITEĽOM TURNAJA 
MARTINOM MICHALÍKOM:
FENOMÉN MENOM PRENGO CUP    
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Posledný mesiac je asi hektický. Ako sa príprava turnaja 
odzrkadľuje vo vašom súkromnom živote?
„Moje malé deti to asi ešte nevnímajú, manželka však bola 
so mnou na galavečeri pri príležitosti ocenenia pre náš tur-
naj. Som jej veľmi vďačný, uvedomujem si, že jej trpezli-
vosť je veľmi dôležitá, v istom období berie rodinné práce 
na seba a ja sa venujem svojmu zamestnaniu a organizácii 
turnaja.“

Vstupovali ste v samých začiatkoch do organizácie tur-
naja Prengo Cup s tým, že sa stane najmasovejším tur-
najom na Slovensku?
„Bola to ambícia a sme radi, že sa naplnila. Mali sme mo-
tiváciu a inšpirovali sme sa príkladmi, ktoré sme chceli 
napodobniť, posledné dva-tri roky sa snažíme ísť vlastnou 
cestou a byť inšpiráciou pre ďalších slovenských orga-
nizátorov. Verím, že postupne bude na Slovensku podob-
ných turnajov čoraz viac a organizátorsky sa budeme 
navzájom posúvať dopredu.“

Prengo Cup je veľký turnaj. Môže ešte rásť? Kde sú jeho 
rezervy?
„My delíme jedno futbalové ihrisko na štyri malé, takže 
vynásobme počet futbalových ihrísk na Slovensku krát 
štyri. Záleží potom už len na nás organizátoroch, ako sa k 
tomu postavíme a či zvládneme časom zorganizovať aj 
turnaj mamutích rozmerov alebo si stanovíme nejaký strop 
a stotožníme sa s myšlienkou, že viac sa už nedá.“

Po skončení turnaja oslavujete každoročne okrem 
víťazných družstiev pravdepodobne aj  vy organizátori.
„Už sa stalo tradíciou, že po turnaji sa stretne celý organi-
začný štáb, narýchlo zhodnotíme priebeh hracieho dňa a k 
tomu patrí aj oslava.“

Aká je vaša osobná motivácia do ďalších ročníkov?
„Prvým cieľom bolo potiahnuť päť rokov, potom sedem 
rokov, chceli sme dosiahnuť métu 100 prihlásených 
mužstiev, vždy si stanovujeme nové ciele aby sme posunuli 
latku vyššie.“

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Prengo Cup má v kalendári amatérskych futbalistov už 
pevné miesto.
„Už počas druhého ročníka sme si povedali, že sa chceme 
stať tradičnou letnou bodkou za futbalovou sezónou am-
atérov na Slovensku. Tak ako majú profesionáli v tomto 
období záverečné turnaje MS alebo Euro, pre futbalistov 
amatérov a amatérky je tu na konci sezóny Prengo Cup.“

Do termínovej listiny podujatí v roku 2020 zasiahli opa-
trenia v súvislosti s koronavírusom, prípravy na Prengo 
Cup však bežia v plnom prúde.
„Uvoľnenie vládnych opatrení nám umožňuje zorganizovať 
turnaj aj v tomto roku, 8. ročník sa uskutoční v náhradnom 
termíne 25. júla 2020. Z bezpečnostných dôvodov pôj-
deme tentoraz v “núdzovom režime”,čo v praxi znamená, 
že na turnaji sa predstaví „iba“ 48 mužských a 10 ženských 
družstiev.
Elektronické prihlasovanie je spustené od 2. 6. 2020.“

To je výrazný zásah do pôvodných plánov.
„Prengo Cup 2020 sme chceli priniesť do mesta. V centre 
Trnavy sme plánovali pripraviť ihrisko, na ktorom sa mali 
odohrať najdôležitejšie zápasy, to znamená semifinále 
a finále všetkých kategórií. Mal to byť krok smerom k 
divákom, ktorí majú trochu od ruky cestu do dejiska tur-
naja, do areálu Slavia. Chceli sme im to trochu  uľahčiť. S 
tou myšlienkou sme sa museli pre tento rok rozlúčiť, verím, 
že sa nám zámer podarí realizovať počas 9. ročníka Prengo 
Cupu 2021. Našou ambíciou je priniesť turnaj medzi ľudí.“

Turnaj získal prestížne ocenenie Slovenského futba-
lového zväzu za grassroots aktivitu roka 2019?
„Sme vďační, že zástupcovia SFZ oceňujú aj takéto am-
atérske projekty. Pre nás organizátorov je to zadosťučine-
nie a sme radi, že okrem každoročných návštevníkov oce-
nila našu snahu aj odborná futbalová obec.“

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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Slovenský futbalový zväz prijal v marci 2020 v 
súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 opa-
trenia navrhnuté štátnymi orgánmi a inštitú-
ciami. Podujatia spadajúce pod jeho gesciu 
boli prerušené alebo zrušené. O tom, ako sa 

opatrenia dotkli Grassroots projektov a aký je ďalší 
osud súťaží, hovorí koordinátor Grassroots futbalu SFZ 
Vladimír Lupták.      
 
Ako ste sa vysporiadali so situáciou v súvislosti s ko-
ronavírusom? Ktoré turnaje boli opatreniami najviac 
zasiahnuté?
„Situácia bola dlho nečitateľná a bolo takmer nemožné 
predikovať jej ďalší vývoj. Aj preto sme pristúpili k zrušeniu 
niekoľkých podujatí. Platí to o Regionálnom turnaji U14, to 
znamená hráčov s ročníkom narodenia 2006, ktorého de-
jiskom mal byť na konci apríla Senec a okolie. 

Pokračovanie na nasledujúcej strane

ROZHOVOR S KOORDINÁTOROM GRASSROOTS 
FUTBALU SFZ VLADIMÍROM LUPTÁKOM:
„COVID GRASSROOTS FUTBAL
PRIBRZDIL, ALE NEZASTAVIL, OD
LETA OPÄŤ NAPLNO“    
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Následne boli zrušené tiež všetky zrazy výberov ObFZ v 
rámci projektu „Program podpory talentov“, ďalej letné 
športové tábory v jednotlivých regiónoch, a na základe us-
mernenia MŠVVaŠ SR a po dohode s partnermi projektov, 
boli zrušené aj tradičné školské futbalové súťaže McDon-
ald’s Cup a Školský pohár Slovenskej sporiteľne.“

Podarilo sa pre niektoré projekty nájsť náhradné ter-
míny?
„Hľadali sme spôsoby, ako projekty nerušiť, v niektorých 
prípadoch sme našli riešenie. Projekt SFZ a ÚLK s názvom 
Futbal v meste je po dohode s partnermi projektu pre-
sunutý na september 2020. Sociálne projekty SFZ, konk-
rétne Projekt pre deti z Centier pre deti a rodiny s názvom  
Pohár Karola Poláka, a projekt futbalu mládeže s mentál-
nym postihnutím, tzn. turnaje v unifikovanom futbale, sú 
presunuté na mesiace september, október a november. 
Nový projekt rozvoja futbalu pre kluby 2. a 3 žiackych líg, s 
názvom Grassroots Cup, je presunutý na jar 2021.“

Akú alternatívu poskytol počas náročného obdobia 
deťom Slovenský futbalový zväz?
„SFZ prišiel s iniciatívou v podobe projektu „Daj COVID-u 
gól“. Vyzvali sme verejnosť, aby vhodným spôsobom 
využila čas a energiu v období, kedy sme v dôsledku opa-
trení v boji s koronavírusom museli opustiť tradičné ihriská 
a športoviská. Projekt bol adresovaný najmä mladým fu-
tbalistom, futbalistkám, ale aj širšej športovej verejnosti. 
„Trénuj a bav sa futbalom v izbe, na dvore, či na ulici“, 
bolo ústredné motto našej iniciatívy. V rámci projektu sme 
zároveň chceli verejnosti priblížiť aj športové aktivity našich 
reprezentantov a spôsob, akým sa im podarilo vysporiadať 
s domácou karanténou v tomto ťažkom období. Všetci 
sme si uvedomovali, že podmienky na aktívny pohyb a 
tréning boli značne limitované, stále tu však bola možnosť 
kreatívne využiť daný priestor, rozvíjať svoje schopnosti, 
utužovať zdravie a zároveň sa tešiť z futbalu. Cieľom našej 
iniciatívy bolo nájsť správnu motiváciu, využiť voľný čas 
a zašportovať si. Hlavným prvkom kampane boli videá z 
netradičných športovísk. Na tie sa dočasne premenili naše 

izby, trávniky dvorov či záhrad, ale aj ulice. Nakoniec, futbal 
je hra, ktorá sa hrá všade na svete bez ohľadu na povrch, či 
klimatické podmienky.“

Aký môže mať situácia a opatrenia počas uplynulého 
obdobia dopad na nasledujúce obdobie?
„Myslím si,  že napriek výpadku školských futbalových 
súťaží, mládežníckych súťaží a ďalších futbalových aktivít 
na všetkých úrovniach, si deti, mládež a široká verejnosť 
miesto pre svoj milovaný futbal našli. Reč je o amatérskom 
futbale, v ktorom si SFZ chce aj naďalej udržať členskú 
základňu (hráčov, hráčok) na rovnakej úrovni, na akej bola 
pred pandémiou.“

Čo môžete povedať smerom k celoročnému projektu 
„Dajme spolu gól?“ Ten je úzko naviazaný na deti v 
materských škôlkach a základných školách. Tie však 
boli zatvorené.
„Projekt sa tešil vysokému záujmu detí, celkovo bolo do 
projektu zapojených 366 školských zariadení z celého Slov-
enska, pričom do futbalových aktivít na školách bolo zapo-
jených viac ako 6 500 detí vo veku 5 až 7 rokov. 

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Projekt sme predčasne ukončili 10. marca 2020, pokračovať 
bude v budúcom školskom roku 2020/21 na materských a 
aj na základných školách. Zriaďovatelia škôl sa budú môcť 
registrovať do projektu od 15. augusta 2020 prostred-
níctvom nového webového sídla projektu.“

Aká je aktuálna situácia v oblasti grassroots projektov 
a turnajov? Môžu sa amatérski futbalisti tešiť na niek-
toré z tradičných letných turnajov?
„Projekt najväčšieho amatérskeho festivalu futbalu – tur-
naj Prengo Cup - je presunutý na nový termín. Hrať sa 
bude o mesiac neskôr, to znamená 25. júla 2020, dejiskom 
budú ako vždy ihriská TJ Slávia Trnava. Už dnes, niekoľko 
dní po uvoľnení opatrení vládou SR a možnosti prihlásenia 
sa do turnaja, evidujú organizátori prihlášky 46 družstiev 
zo Slovenska a z Českej republiky. Na základe posledných 
uvoľnení a usmernení vlády SR, Slovenský futbalový zväz 

plánuje zorganizovať Regionálny turnaj hráčov do 15 rokov, 
to znamená hráčov s ročníkom narodenia 2006, známy 
pod názvom Memoriálu Gejzu Princa. Dejiskom 17. roční-
ka turnaja budú Košice v termíne 16. - 19. augusta 2020. 
Zároveň regionálne FZ budú môcť od začiatku augusta or-
ganizovať kontrolné zrazy kategórií U14 a U15. Projekt SFZ 
a ÚLK s názvom „Futbal v meste“, ako som už spomínal, 
je presunutý na september 2020 s tým,  že kompletné in-
formácie poskytneme verejnosti a klubom na začiatku au-
gusta.“

Dotkne sa súčasná situácia v budúcom roku aj slávnos-
tného večera gala Grassroots futbalu?
 „V tejto chvíli je predčasné odpovedať na túto otázku, 
radi by sme však zachovali tradičné vyhlasovanie ankiet 
v rámci Grassroots futbalu. Nedohranie súťaží nám komp-
likuje situáciu pri vyhodnoteniach jednotlivých kategórií, 
sme však pripravení hľadať spôsob, ako najlepších jednot-
livcov v mládežníckych kategóriách a amatérskom (Grass-
roots) futbale vyhodnotiť a oceniť aj v budúcom roku.“

Dokončenie z predchádzajúcej strany



ŽENSKÝ FUTBAL

24Január – Jún

Desať družstiev najvyššej domácej súťaže  
1. ligy žien 2019/20 odohralo jesennú časť, 
štartu jarnej časti sme sa pre opatrenia v 
súvislosti s koronavírusom nedočkali. 

Po jeseni trónil na čele bratislavský Slovan, v tesnom závese, 
s dvojbodovou stratou, mu sekundovali východniarky z Par-
tizána Bardejov. Ženské súťaže boli predčasne ukončené, 
podľa rozhodnutia výkonného výboru SFZ bude v novej 
edícii Ligy majstrov reprezentovať Slovensko majster z pos-
ledného úplného ročníka 2018/19, ŠK Slovan Bratislava. Pre 
belasé to bude už štvrté účinkovanie v prestížnej európskej 
súťaži v priebehu piatich rokov.
Bratislavčanky si napriek pozícii lídra tabuľky ďalšiu 
hviezdičku na majstrovskú vlajku nepripíšu. Napriek tomu 
bilancia ôsmich víťazstiev a jeden remízy napovedá, že aj 
v predčasne skončenej sezóne pomýšľali na najvyššie méty. 
Remíza v poslednom majstrovskom zápase proti Bardejovu 
(1:1) sľubovala na jar dramatickú zápletku o majstrovský titul. 
Hralo sa 10. novembra na Pasienkoch a  družstvo Bardejova 
vyslalo bodovým ziskom po remíze 1:1 jasný signál, že o maj-

strovský titule nie je (nebolo) zďaleka rozhodnuté.
O tom, že sa stretli aktuálne dve najlepšie slovenské 
družstvá niet pochýb. Vypovedá o tom bodový zisk z deviat-
ich zápasov (Slovan 25, Bardejov 23), a tiež dosiahnuté skóre 
(Slovan 58:4, Bardejov 35:3).
Duel ŠK Slovan Bratislava – Partizán Bardejov BŠK priniesol 
v zápase 9. kola v jesennej časti remízu 1:1.
Tak či onak, práve ŠK Slovan Bratislava bude zástupcom 
ženského slovenského futbalu na kvalifikačnom miniturnaji 
Ligy majstrov žien. V minuloročnej edícii bol práve ŠK Slovan 
hostiteľom 5. kvalifikačnej skupiny, no v spoločnosti srbskej 
Subotice, maďarského Ferencvárosu a moldavskej Agaristy 
na vysnený postup jeho hráčky ani v domácom prostredí 
nedosiahli. Aké sú vyhliadky do budúcej sezóny naznačil v 
jednom z rozhovorov tréner Martin Masaryk. Priznal, že túži 
ako prvý tréner ženského družstva na Slovensku vybojovať 
historický postup do základnej skupiny LM. 

ŽENY ŠK SLOVAN BRATISLAVA V BUDÚCOROČNEJ 
EDÍCII LIGY MAJSTROV 2020/21
1. LIGA ŽIEN BEZ KORUNOVÁCIE 
MAJSTRA, NA JAR SME SA ŽENSKÉHO 
PRVOLIGOVÉHO FUTBALU NEDOČKALI “    

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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„S odstupom času vieme, že minimálne v budúcej sezóne sa 
mu tento cieľ splniť nepodarí. Martin Masaryk sa stal počas 
leta trénerom žien Sparty Praha.“ 

Suma sumárum, korunovácie majstra ženskej 1. ligy sme 
sa nedočkali, o to viac budeme držať palce slovenskému 
zástupcovi v letnej kvalifikácii o postup medzi elitné eu-
rópske celky.

Pre úplnosť dodajme, že v budúcoročnej edícii ženských 
súťaží na Slovensku sa predstavia v 1. aj v 2. lige tie isté 
družstvá, ktoré vstúpili do súťaží na začiatku ročníka 
2019/20. V praxi to znamená, že žiadne z družstiev prvej a 
druhej ligy, v dôsledku nedohraných súťaží, nepostúpilo ani 
nezostúpilo.

Dokončenie z predchádzajúcej strany

TABUĽKA 1. LIGY ŽIEN PO JESENNEJ ČASTI ROČNÍKA 2019/20:
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REKAPITULÁCIA ŽENSKÝCH DRUHOLIGOVÝCH 
SÚŤAŽÍ 2020/21: SKUPINA A, B A C 
2. LIGA ŽIEN: NEOFICIÁLNYMI 
VÍŤAZMI FC PETRŽALKA, TOPOĽČANY 
A LOKOMOTÍVA KOŠICE 

Tri slovenské druholigové súťaže postihol 
rovnaký osud ako najvyššiu domácu ženskú 
súťaž. Osemnásť druholigových celkov márne 
čakalo na jarné pokračovanie 2. ligy, neoficiál-
nymi víťazmi skupín, bez nároku na baráž a pos-

tup do 1. ligy, sa stali družstvá FC Petržalka (skupina A), GFC 
Topoľčany (skupina B) a Lokomotíva Košice (skupina C). 
     
SKUPINA A
Z celkového počtu 21 kôl stihlo odohrať sedem družstiev počas 
jesene neúplných 10 (3 družstvá / 10 zápasov, 4 družstvá 9 zá-
pasov). Disproporcia ovplyvnila aj tabuľku. Petržalčanky na-

zbierali v desiatich dueloch 24 bodov a ak by mali dievčatá 
FC Dúbravka možnosť pridať k deviatim aj desiaty, pra-
vdepodobne by bodový nástrel lídra tabuľky dobehli. O vy-
rovnanosti týchto družstiev svedčia vzájomné zápasy, keď v 
zápasoch 3. a 10. kola sa zrodili dve navlas rovnaké remízy 1:1 a 
v prospech Petržalky hovorí pri skóre 43:6 jeden jediný gól (FC 
Dúbravka 42:6). S veľkou pravdepodobnosťou by pri rovnakom 
počte zápasov práve tieto dva celky zvádzali tuhý boj o prven-
stvo v 2. lige skupiny A a účasť v baráži o postup do 1. ligy.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Družstvo FC Petržalka ženy 2019/20.
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SKUPINA B
V stredoslovenskej vetve účinkovalo poltucet družstiev a počas 
jesene odohrali všetky po 10 zápasov z celkového počtu 20 kôl. 
Počas jesennej časti mala súťaž suverénneho lídra. 
Dievčatá GFC Topoľčany valcovali svoje súperky a v desiatich 
stretnutiach zaznamenali plný počet bodov. Jediným vážne-
jším konkurentom v boji o postup do baráže im mohli byť die-
včatá FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble. Tie zaznamenali 8 výhi-
er a 2 prehry, práve s lídrom tabuľky z Topoľčian. „Žochárky“ 
nastrieľali úctyhodných 55 gólov (inkasovali len 4) a aj v tomto 

smere ovládli skupinu B. Družstvo FC ViOn Zlaté Moravce – 
Vráble zaznamenalo v 10. dueloch skóre 30:10.
Družstvo GFC Topoľčany ženy 2019/20.

SKUPINA C
Oveľa dramatickejšiu zápletku sľubovala skupina C, v ktorej sa 
predstavilo 6 družstiev z východného Slovenska. Z plánovanej 
porcie 20 kôl odohrali východniarky počas jesene 8. Od samého 
začiatku potvrdzovali výkonmi a výsledkami svoju dominanciu 
tímy TJ Lokomotíva Košice a FK Ružomberok.

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Družstvo GFC Topoľčany ženy 2019/20.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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 V 1. kole nastrieľali Košičanky súperkám z Liptova 17 gólov 
(17:0)! No už v 2. kole prehrali v Ružomberku 0:2 a na odvetu 
čakali do 7. kola, kedy ich na oplátku v domácom prostredí 

zdolali 4:2. Oba tímy zaznamenali jediné trojbodové straty 
práve vo vzájomných stretnutiach a s veľkou pravdepodob-
nosťou by kráčali plece pri pleci až do vyvrcholenia súťaže. Pre 
„železničiarky“ hovorí v tabuľke nedohraného ročníka lepšie 
skóre (61:4), Ružomberčanky nastrieľali 49 gólov a inkasovali 6.

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Družstvo TJ Lokomotíva Košice 2019/20.
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SFZ PRIŠIEL POČAS OBDOBIA 
KORONAKRÍZY S VÝZVOU A INICIATÍVOU: 
PROJEKT „DAJ COVID-U GÓL“ 
OSLOVIL (NIELEN) MLÁDEŽNÍKOV

Prišlo to rýchlo a nečakane. Mladí športovci 
museli v dôsledku opatrení prakticky zo dňa 
na deň opustiť tradičné ihriská a športoviská. 
Čo v danej situácii robiť? Maximum v daných 
podmienkach. Povedali si zástupcovia tech-

nického úseku SFZ a mladým futbalistom, futbalist-
kám, ale aj širšej športovej verejnosti adresovali odkaz 
v podobe článkov a neskôr i videí s posolstvom - „trénuj 
a bav sa futbalom kdekoľvek. V izbe, na dvore, či na uli-
ci.“     

V samom začiatku to boli práve zástupcovia technického 
úseku SFZ Martin Hasprún a Samuel Slovák, ktorí so svo-
jimi deťmi natočili prvé inštruktážne videá. Sympatický 
postoj k veci a energia sálali z videoukážok, na ktorých sa 
ich deti bavili s loptou v netradičných podmienkach a boli 
tipom pre ostatných, ako sa v ťažkom období vysporiadať 
s domácou karanténou, byť v pohybe a baviť sa futba-
lom.   
„Všetci si uvedomujeme, že podmienky na aktívny pohyb 
a tréning máme v súčasnosti značne limitované, stále však 
máme možnosť kreatívne využiť poskytovaný priestor, 
rozvíjať svoje schopnosti a utužovať zdravie, zároveň sa 
pritom tešiť z futbalu. Cieľom našej iniciatívy nie je zao-

berať sa metodickým nácvikom techniky HČJ futbalistu, 
ktorých je na internete veľké množstvo. Náš odkaz znie jed-
noducho a smeruje širokým masám – nájdime tu správnu 
motiváciu, využime všetci voľný čas a poďme športovať. 
Zabávať sa futbalom tak, ako sa v tomto období a v 
daných podmienkach dá,“ zdôraznil v prvej výzve základnú 
ideu projektu technický riaditeľ SFZ Štefan Tarkovič.
Projekt Daj Covid-u gól v druhej vlne oslovil aj slovenských 
futbalových reprezentantov. Duda, Kucka, Greguš, Ko-
renčiová, Šurnovská a další reprezentanti a reprezentantky 
neváhali nahrať videá, pripojiť sa k iniciatíve  a podeliť sa 
o nápady, ktorými sa im podarilo nahradiť športoviská v 
domácich podmienkach.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Jedno z prvých videí natočil Samuel Slovák.



MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL 

30Január – Jún

Dokončenie z predchádzajúcej strany

„Ulica ponúka veľa možností a zábavy. Treba len chcieť a 
niečo si vymyslieť. Práve tu odohrali naši rodičia nejeden 
slávny pouličný zápas,“ prihováral sa verejnosti manažér 
tréningového procesu ŠTM Samuel Slovák, pričom sa snažil 
vo svojom videu loptou trafiť hranu obrubníka.
Manažér mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ Martin 
Hasprún to rozbalil doma so synom a dcérkou. „Syn fut-
bal hráva, dcérka je nefutbalistka. Čo sme našli, to sme 
použili ako pomôcku na hry. Triafali sme na diaľku na cieľ 
do krabíc, dali sme aj streľbu na jamky ako pri minigolfe a 
čo bolo najzábavnejšie? Keď si mohli deti vymyslieť úlohy 
samy. Dcéra robila „mlynské kolá“ a syn sa pokúšal trafiť 
loptu medzi ruky,“ komentoval atmosféru u Hasprúnovcov 
otec Martin. Videá boli toho dôkazom.

Po tom, čo sa do projektu Daj COVID-u gól zapojili vid-
eoukážkami zástupcovia SFZ a reprezentanti, prišiel v 
druhej fáze projektu priestor aj pre videá všetkých slov-
enských klubov a fanúšikov. Tí mohli natočiť svoje videá a 
podeliť sa s ostatnými o svoje zážitky, tréningy a vydarené 
kúsky. Tie boli následne publikované na webe SFZ v sek-
ciách „Daj COVID-u gól v klube“, Daj COVID-u gól ako 
fanúšik“, a na platforme Futbalnet TV.
A výsledok? Zvládli sme to. Niekomu sa podarilo zažon-
glovať s toaletným papierom, druhému pekný slalom 
medzi obývačkou a kuchyňou, niekto ochutnal aké je 
to trafiť na diaľku strom, či namieriť presne medzi dva 
konáre. A to bola pointa. Prečkať nevyspytateľné obdo-
bie v pohybe a tešiť sa v daných podmienkach z futba-
lu. Po náročnom období aj vďaka tomu projektu môžeme 
konštatovať, že my všetci sme svojim prístupom a láskou k 
futbalu „Dali Covid-u gól“.  

Do projektu sa zapojil aj Ondrej Duda.

Video z domácej prípravy nám zo Španielska poslal Martin Valjent.
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HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2019/20
VÍŤAZMI AS TRENČÍN U13 A 
JUPIE FŠMH PODLAVICE U15 

18. ročník Halovej sezóny mládeže SFZ 2019/20 
vyvrcholil v dňoch 17.-18. januára 2020 v 
Púchove.    
 

Púchovská sTC Aréna, tradičné dejisko finálového turna-
ja Halovej sezóny mládeže SFZ, privítala víťazov skupín 2. 
kola, najlepšie tímy štyri mužstvá v kategórii starších žia-
kov (U15) a štyri mužstvá v kategórii mladších žiakov (U13). 
Počas turnaja odohralo každé družstvo 6 stretnutí, hralo 
sa hracím systémom každý s každým, po dva vzájomné 
zápasy.
V kategórii U13 obhajovali prvenstvo z minulého ročníka 
mladší žiaci AS Trenčín a s celkovým počtom 11 bodov, za 
tri výhry, dve remízy a jednu prehru, si odviezli prvenstvo aj 
v tomto roku. Striebornú priečku obsadili futbalisti 1. FC Ta-
tran Prešov (9 bodov), tesne pred osembodovými Žilinčan-

mi, 4. miesto patrí ŠK Slovan Bratislava U13.
V kategórii U15 bol turnaj mimoriadne vyrovnaný, až do 
samého konca sa tuho bojovalo o prvenstvo a celkové tre-
tie miesto. Nakoniec sa z titulu tešili „Hamšíkovci“ - hráči 
JUPIE FŠMH Podlavice U15, keď v rozhodujúcom stretnutí 
zdolali ŠK Slovan Bratislava 1:0. Striebro patrí Trenčanom, 
ktorí v poslednom stretnutí turnaja remizovali s MFK Zem-
plín Michalovce 1:1.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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MLADŠÍ ŽIACI U13
VÝSLEDKY:

1. FC Tatran Prešov - MŠK Žilina 2:2
ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 1:3
MŠK Žilina - AS Trenčín 1:2
1. FC Tatran Prešov - ŠK Slovan Bratislava 3:0
ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 1:1
AS Trenčín - 1. FC Tatran Prešov 1:1
MŠK Žilina - 1. FC Tatran Prešov 1:2
AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 3:0
AS Trenčín - MŠK Žilina 0:3
ŠK Slovan Bratislava - 1. FC Tatran Prešov 1:0
MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 1:0
1. FC Tatran Prešov - AS Trenčín 1:1

TABUĽKA:
1. AS Trenčín  11 bodov  10:7
2. 1. FC Tatran Prešov   9 bodov 9:6
3. MŠK Žilina    8 bodov 11:7
4. ŠK Slovan Bratislava   4 body  3:11

INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Najlepší brankár: Martin Labaj (MŠK Žilina)
Najlepší hráč: Karol Blaško (AS Trenčín)
Najlepší strelci: Karol Blaško (AS Trenčín) a Maximilián Kišš 
(1. FC Tatran Prešov) obaja 4 góly

MLADŠÍ ŽIACI U15
VÝSLEDKY:

MFK Zemplín Michalovce - JUPIE FŠMH Podlavice 1:0
ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 1:0
JUPIE FŠMH Podlavice - AS Trenčín 2:4
MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 1:3
ŠK Slovan Bratislava - JUPIE FŠMH Podlavice 0:1

AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce 1:1
JUPIE FŠMH Podlavice - MFK Zemplín Michalovce 1:0
AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 5:1
AS Trenčín - JUPIE FŠMH Podlavice 0:0
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 2:1
JUPIE FŠMH Podlavice - ŠK Slovan Bratislava 1:0
MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 1:1

TABUĽKA:
1. JUPIE FŠMH Podlavice  10 bodov 5:5
2. AS Trenčín      9 bodov  11:6
3. ŠK Slovan Bratislava    9 bodov 7:9
4. MFK Zemplín Michalovce   5 body    5:8

INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Najlepší brankár: Marek Božik (ŠK Slovan Bratislava)
Najlepší hráč: Milan Šimon Rehuš (ŠK Slovan Bratislava)
Najlepší strelec: Jakub Murko (AS Trenčín) - 4 góly
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HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2019/20
VÍŤAZKAMI ŽIAČKY VRANOVA 
NAD TOPĽOU  U13 A 
1.FC TATRAN PREŠOV U15  

V dňoch 8.-9. februára sa uskutočnil v sTC 
Aréne v Púchove finálový turnaj Halovej 
sezóny mládeže SFZ 2019/20 žiačok WU15. 
    

Osem najlepších dievčenských tímov súperilo počas dvoch 
dní na finálovom turnaji v Púchove o prvenstvo na 7. 
ročníku Halovej sezóny mládeže SFZ. Skupina A priniesla 
vyrovnané zápasy a o postupujúcom do finálovej štvorky 
rozhodoval lepší vzájomný zápas medzi družstvami AS 
Trenčín a 1. FC Tatran Prešov (2:3). V skupine B dominovali 
Bardejovčanky. V troch stretnutiach nenašli premožiteľky, 
do finálovej štvorky postúpili s 3 bodmi tiež žiačky ŠK Slo-
van Bratislava.
Tie v semifinále nestačili na družstvo MFK Dukla Banská 
Bystrica a podľahli 1:3. Dovtedy suverénne Bardejovčanky 
narazili v semifinále na pozornú defenzívu 1. FC Tatran 

Prešov a po remíze 0:0 rozhodovali o postupe do finále 
penalty. V nich mali viac šťastia Prešovčanky, zvíťazili 1:0.  
V dueli o bronz zdolal Bardejov bratislavský Slovan 3:1, vo 
finálovom stretnutí dokázali Prešovčanky opäť odohrať 
zápas bez inkasovaného gólu a po výhre 1:0 sa tešili z pr-
venstva na 7. ročníku Halovej sezóny mládeže SFZ 2019/20 
žiačok WU15.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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MLADŠIE ŽIAČKY WU 15  / PÚCHOV

VÝSLEDKY:

1. HRACÍ DEŇ – SOBOTA 8.2.2020
skupina A  FC Spartak Trnava - AS Trenčín 2:2
sk. A  MFK Dukla Banská Bystrica - 1. FC Tatran Prešov 2:1
sk. B  ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 3:3
sk. B  FC Baník Prievidza - Partizán Bardejov BŠK 0:1
sk. A  1. FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava 1:1
sk. A  AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica 4:1
sk. B  Partizán Bardejov BŠK - ŠK Slovan Bratislava 3:2
sk. B FK Železiarne Podbrezová - FC Baník Prievidza 5:5
sk. A  AS Trenčín - 1. FC Tatran Prešov 2:3
sk. A  MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava 2:0
sk. B  FK Železiarne Podbrezová - Partizán Bardejov BŠK 2:3
sk. B  FC Baník Prievidza - ŠK Slovan Bratislava 0:5

2. HRACÍ DEŇ – NEDEĽA 9.2.2020
sk. o 5.-8. miesto AS Trenčín - FC Baník Prievidza 1:0
sk. o 5.-8. miesto FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak 
Trnava 3:4
sk. o 1.-4. miesto MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan 
Bratislava 3:1
sk. o 1.-4. miesto Partizán Bardejov BŠK - 1. FC Tatran 
Prešov 0:1 p.k.
zápas o 7. miesto:  FC Baník Prievidza - FK Železiarne Pod-
brezová 2:3 p.k.
zápas o 5. miesto:  AS Trenčín - FC Spartak Trnava 2:0
zápas o 3. miesto:  ŠK Slovan Bratislava - Partizán Barde-
jov BŠK 1:3
zápas o 1. miesto:  MFK Dukla Banská Bystrica - 1. FC Ta-
tran Prešov 0:1
KONEČNÉ PORADIE:
1. 1.FC Tatran Prešov
2. MFK Dukla Banská Bystrica
3. Partizán Bardejov BŠK
4. ŠK Slovan Bratislava
5. AS Trenčín
6. FC Spartak Trnava

7. FK Železiarne Podbrezová
8. FC Baník Prievidza

INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Najlepšia brankárka: Marina Anna Štefaniková (AS Trenčín)
Najlepšia strelkyňa: Vanesa Dunajská (FK Železiarne Pod-
brezová)
Najlepšia hráčka: Aneta Surová (FK Železiarne Podbrezová)

MLADŠIE ŽIAČKY WU 13 - BADÍN
Premiérovo zorganizoval Slovenský futbalový zväz finálový 
turnaj Halovej sezóny mládeže aj pre dievčatá v kategó-
rii WU13. Do finále turnaja sa prebojovalo osem najlepších 
tímov z kvalifikačných kôl: : ŠK Slovan Bratislava, FC Spar-
tak Trnava, AS Trenčín, FC Baník Prievidza, MŠK Žilina, MŠK 
Námestovo, 1. FC Tatran Prešov, MFK Vranov nad Topľou.
Z dvoch štvorčlenných skupín sa kvalifikovali dva najlepšie 
tímy do semifinále, v ktorom najskôr vo východniarskom 
derby zdolal MFK Vranov nad Topľou - 1. FC Tatran Prešov 
2:1 a rovnakým skóre sa skončil aj duel medzi ŠK Slo-
van Bratislava a FC Spartak Trnava (2:1). O vyrovnanosti 
tímov svedčia dva penaltové súboje v oboch dueloch o 
konečné umiestnenie. V súboji o bronz mali v dueli Trnavy s 
Prešovom viac šťastia Trnavčanky (2:1 p.k.), vo finále sa po 
pokutových kopoch tešili z celkového prvenstva dievčatá 
MFK Vranov nad Topľou WU13.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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VÝSLEDKY:

FC Baník Prievidza - MŠK Námestovo 2:1
ŠK Slovan Bratislava - MFK Vranov nad Topľou 1:3
MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 3:4
AS Trenčín - 1. FC Tatran Prešov 0:7
FC Baník Prievidza - ŠK Slovan Bratislava 0:0
MFK Vranov nad Topľou - MŠK Námestovo 4:0
FC Spartak Trnava - AS Trenčín 2:0
1. FC Tatran Prešov - MŠK Žilina 2:1
MFK Vranov nad Topľou - FC Baník Prievidza 6:1
MŠK Námestovo - ŠK Slovan Bratislava 1:7
1. FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava 0:3
MŠK Žilina - AS Trenčín 5:1
skupina o 5.-8. miesto  FC Baník Prievidza - AS Trenčín 2:1
skupina o 5.-8. miesto MŠK Námestovo - MŠK Žilina 0:6
skupina o 1.-4. miesto  MFK Vranov nad Topľou - 1. FC Ta-
tran Prešov 2:1
skupina o 1.-4. miesto  ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak 
Trnava 2:1

zápas o 7. miesto:  MŠK Námestovo - AS Trenčín  2:3
zápas o 5. miesto:  MŠK Žilina - FC Baník Prievidza 3:2
zápas o 3. miesto:  1. FC Tatran Prešov - FC Spartak Trnava 
1:2 p.k.
zápas o 1. miesto:  MFK Vranov nad Topľou - ŠK Slovan 
Bratislava 3:2 p.k.

KONEČNÉ PORADIE:
1. MFK Vranov nad Topľou
2. ŠK Slovan Bratislava
3. FC Spartak Trnava
4. 1. FC Tatran Prešov
5. MŠK Žilina
6. FC Baník Prievidza
7. AS Trenčín
8. MŠK Námestovo
INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Najlepšia brankárka: Ema Pavlovičová (FC Spartak Trnava)
Najlepšia hráčka: Sanda Cisneros (MFK Vranov nad Topľou)
Najlepšia strelkyňa: Katarína Bučková (1. FC Tatran Prešov)
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REPREZENTAČNÉ VÝBERY
SR 21
DÁNSKO 21 – SLOVENSKO 21 3:1 (3:0)
12.1.2020, Belek, prípravný zápas
Góly: Lindström, 22. Holse, 30. Okkels – 74. 
Baumgartner
ŽK: nikto
SLOVENSKO 21: Száraz (61. Krajčírik) – Vallo (46. 
Šulek), Kopas (46. Vojtko), Mesík (61. Holub), Sluka 
(46. Mojžíš) – Špyrka (61. Baumgartner), Gamboš 
(46. Kadák), Bernát (46. Brenkus) – Ďuriš (61. Kovaľ), 
Fábry (46. Almási), Kolesár (46. Švec). Tréner: Jaroslav 
Kentoš.

SR 19
LOTYŠSKO 19 - SLOVENSKO 19  0:0
5.2.2020, Deryneia, prípravný zápas
ŽK: Nebyla
SLOVENSKO 19: Rehák - Tandara, Jenat, Nemčík, 
Barbora -  Begala, Nebyla, Veselovský (74. Dopater) 
- Danek (46. Vondryska), Gembický, Goljan. Tréner: 
Albert Rusnák st.

LOTYŠSKO 19 - SLOVENSKO 19  1:2 (1:0)
8.2.2020, Aradippou, prípravný zápas
Góly: 31. Melniks - 51. Begala, 89. Nemčík
ŽK: nikto
SLOVENSKO 19: Surovčík - Bajtoš (46. Tandara), 
Blahuta, Nemčík, Luščík - Begala, Nebyla, Tatranský 
(46. Dopater) - Gembický (46. Veselovský), Von-
dryska, Goljan (90. Jenat). Tréner: Albert Rusnák st.

SR 18
ŠPANIELSKO 18 - SLOVENSKO 18  2:0 (0:0)
28.1.2018, Maspalomas, Turnaj Copa del Atlantico
Góly: 56. Gabriel, 75. Menargues
ŽK: Gabriel - Vlasák, Javorček
ČK: 59. Javorček
SLOVENSKO 18: Belko - Vlasák (83. Lacko), Leitner, 
Capko, Javorček - Rigo, Piliar (83. Biricz), Mojžiš (65. 
Hornyák) - Repa (83. Majkút), Čerepkai (61. Kohút), 
Olejník (65. Tučný). Tréner: Stanislav Macek.

MEXIKO 18 - SLOVENSKO 18  0:1 (0:0)
29.1.2018, Las Palmas, Turnaj Copa del Atlantico
Gól: 73. Mojžiš
ŽK: Robles, Abreu, Leitner, Capko, Mojžiš, Vlasák, Morel
ČK: 90. Yaňez - Mojžiš
SLOVENSKO 18: Kukučka - Lacko (52. Vlasák), Leit-
ner, Morel, Kohút - Hornyák, Biricz (46. Majkut), Mojžiš 
- Tučný (46. Repa), Čerepkai (61. Piliar), Bögi (46. Rigo). 
Tréner: Stanislav Macek.

JAPONSKO 18 - SLOVENSKO 18  1:0 (1:0)
31.1.2018, Las Palmas, Turnaj Copa del Atlantico
Gól: 10. Sako
ŽK: nikto
SLOVENSKO 18: Kukučka (46. Belko) – Vlasák 
(70. Lacko), Leitner (46. Kohút), Morel, Javorček – 

Hornyák (63. Bögi), Piliar (36. Biricz), Rigo – Repa (46. 
Majkút), Čerepkai, Tučný (46. Capko). Tréner: Stan-
islav Macek.

SR 17
RAKÚSKO 17 – SLOVENSKO 17  4:1 (3:0)
7.2.2020, Belek, prípravný zápas
Góly: 6., 41., 50. Demir, 7. Babuscu - 52. Kotlár
ŽK: Kopásek, Kóša (SR)
SLOVENSKO 17: Danko - Kopásek, Kóša, Hečko 
(59. Molčan), Szalma - Šmatlák, Sečanský (59. Čon-
grády), Rakyta (46. Urgela) - Demitra (59. Kaňuch), 
Veliký (46. Jambor), Macejko (29. Kotlár). Tréner: 
Branislav Fodrek.

TURECKO 17 – SLOVENSKO 17  1:0 (0:0)
10.2.2020, Belek, prípravný zápas
Gól: 75. Elmaz
ŽK: Hečko (SR)
SLOVENSKO 17: Baláž - Boledovič, Kóša (46. 
Molčan), Hečko, Szalma (68. Kopásek) - Urgela (81. 
Čongrády), Sečanský (81. Macejko), Rakyta (68. 
Šmatlák) - Demitra, Jambor, Kotlár (46. Kaňuch). 
Tréner: Branislav Fodrek.

SR 16
WALES 16 - SLOVENSKO 16  2:0 (0:0)
15.02.2020, La Manga, Turnaj UEFA Development
Góly: 63., 69. Cotterill
ŽK: Cotterill, Matondo, Popov (Wales)
SLOVENSKO 16: Lapoš - Mičuda, Bagín, Jaššo, 
Stareček (85. Fatona) - Gajdoš (71. Javorček), Sau-
er, Šuľák (60. Kukulský) - Bortoli (71. Martin Repa), 
Záhradník (60. Griger), Prokop (60. Demjanovič). 
Tréner: Marek Bažík.

ČESKO 16 - SLOVENSKO 16  3:0 (0:0)
17.02.2020, La Manga, Turnaj UEFA Development
Góly: 81. Mašek, 83. Mikulenka, 90+. Ambros
ŽK: nikto
SLOVENSKO 16: Šurima - Alex, Nemček, Jaššo (46. 
Bagín), Fatona (73. Bortoli) - S. Javoček, Šuľák (64. 
Sauer), Kukulský - Martin Repa (64. Prokop), Griger 
(64. Záhradník), Demjanovič (73. Stareček). Tréner: 
Marek Bažík.

NÓRSKO 16 - SLOVENSKO 16  4:6 (3:3)
20.02.2020, La Manga, Turnaj UEFA Development
Góly: 22. Schjeldrup, 23. Aas, 45. a 71. z 11 m Sivertsen 
- 1. Stareček, 8. Bortoli, 19. Záhradník, 55. a 72. Gajdoš, 
76. Bagín
ŽK: Kukulský, Sauer (SR)
SLOVENSKO 16: Šurima (46. Lapoš) - Mičuda (82. 
Alex), Bagín, Jaššo, Stareček (75. Fatona) - Sauer (46. 
Šuľák), Kukulský (63. Javorček), Gajdoš (82. Nemček) 
- Bortoli (75. Demjanovič), Záhradník (46. Griger), 
Prokop (46. Martin Repa). Tréner: Marek Bažík.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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SR ŽENY
MEXIKO – SLOVENSKO 2:2 (0:2)
8.3.2020, Larnaka, Cyprus Women‘s Cup 2020
Góly: 47. Munozová, 94. Lópezová - 4. Hmírová, 30. 
Mikolajová
ŽK: Camposová (Mexiko)
SLOVENSKO: Chládeková – Horváthová, Haršan-
yová, Bartovičová (89. Fisherová), Vojteková – Mi-
kolajová (89. Havranová), Bíróová, Škorvánková 
(67. Fabová) – Hmírová, Bogorová (57. Sluková), 
Šurnovská (84. Koleničková). Tréner: Peter Kopúň.

FÍNSKO – SLOVENSKO 4:2 (2:1)
11.3.2020, Larnaka, Cyprus Women‘s Cup 2020
Góly: 16. Olingová, 33. Salstromová, 75. Westerlun-
dová, 84. Collinová - 11.  Westerlundová (vl. gól), 90+. 
Hmírová (11m)
ŽK: Sluková, Fabová, Bíróová (SR)
SLOVENSKO: El Dahaibová - Košíková, Bar-
tovičová (89. Haršányová), Fisherová, Vojteková (80. 
Horváthová) – Mikolajová (76. Koleničková), Bíróová 
(80. Bieliková), Škorvánková (58. Hmírová) - Fabová, 
Sluková (76. Havranová), Šurnovská. Tréner: Peter 
Kopúň.

SR WU19
BIELORUSKO WU19 – SLOVENSKO WU19  1:3 (0:1)
04.03.2020, Alanya, Turnaj Mediterranean Pearl
Góly: 74. Sivčová - 15. Semanová, 64. Kaláberová
ŽK: nikto
SLOVENSKO WU19: A. Tóth – Miniariková 
(82. Vulganová), N. Mazúchová, Kratochvílová, 
Gašparovičová – Žemberyová (46. Kaláberová), Fe-
ketevíziová (46. Kovaliková), Panáková – Tipulová 
(46. Kollárová), Nagy (46. Sivčová), Semanová (46. 
Boorová). Tréner: Jozef Jelšic.

BIELORUSKO WU19 – SLOVENSKO WU19  2:2 (0:2)
07.03.2020, Alanya, Turnaj Mediterranean Pearl
Góly SR: 28. Semanová, 45+. Panáková
ŽK: Semanová (SR)
SLOVENSKO WU19: A. Tóth (81. Kršková) – 
Gašparovičová (15. Kratochvílová), Mazúchová, Min-
iariková, Mattová – Žemberyová (46. Kaláberová), 
Kovaliková (46. Feketevíziová), Panáková (46. Boor-
ová) – Tipulová (46. Kollárová), Nagy, Semanová. 
Tréner: Jozef Jelšic.

MAĎARSKO WU19 – SLOVENSKO WU19  2:3 p.p. 
(1:1)
09.03.2020, Alanya, Turnaj Mediterranean Pearl 
(finále)
Góly SR: 11. Kollárová, 89., 116. Kaláberová
ŽK: nikto
SLOVENSKO WU19: A. Tóth – Mattová, Mazúchová, 
Kratochvílová (61. Vulganová), Miniariková – Žem-
beryová, Feketevíziová (46. Kovaliková), Kaláberová 
– Kollárová (46. Tipulová), Sivčová (46. Nagy, 120. 
Kršková), Boorová (46. Semanová). Tréner: Jozef 
Jelšic.

SR WU17
RUSKO WU17 – SLOVENSKO WU17  2:1 (1:1)
5.2.2020, Belek, prípravný zápas
Gól SR: 2. Bayerová
ŽK: Mudráková (SR)
SLOVENSKO WU17: Stachová – Z. Lukáčová, Kršia-
ková, Mudráková, Mrocková – Hanková (62. Mak), 
Jedináková, Retkésová (68. Glatzová) – Morávková, 
Hrdličková (62. Vredíková), Bayerová (29. L. 
Mazúchová). Tréner: Jozef Jelšic.

RUSKO WU17 – SLOVENSKO WU17  1:2 (0:2)
8.2.2020, Belek, prípravný zápas
Góly SR: 2., 27. Vredíková
ŽK: Mudráková (SR)
SLOVENSKO WU17: Stachová – Z. Lukáčová, 
Kršiaková, Mudráková, Mrocková – Mak, Jed-
ináková, Retkésová(75. Hanková) – Morávková (65. 
L. Mazuchová), Vredíková (65. Hrdličková), Bayerová. 
Tréner: Jozef Jelšic.

NÓRSKO WU17 – SLOVENSKO WU17 2:0 (1:0)
14.2.2020, La Manga, Turnaj UEFA Development
Góly: 10. Hammerová Ronová, 85. Kyvagová
ŽK: Mudráková (SR)
SLOVENSKO WU17: Viteková – J. Horváthová, S. 
Szabová, B. Vargová (46. Pivarčiová), Chomová (46. 
Vavrová) – Surová (46. Tyčiaková), Jedináková (46. 
Ferencová), Nárožná – Vašáková (46. Škerdová), 
Cedulová (46. Csámpayová), L. Mazúchová. Tréner: 
Jozef Jelšic.

TALIANSKO WU17 – SLOVENSKO WU17 0:0, 2:4 
p.k.
16.2.2020, La Manga, Turnaj UEFA Development 
Penalty SR: B. Vargová 0:1, Tyčiaková 1:2, Surová 1:3, 
Mazuchová 2:4
ŽK: nikto
SLOVENSKO WU17: Brnčová – Pomajbová (65. J. 
Horváthová), Pivarčiová (46. S. Szabová), B. Vargová, 
Vavrová (46. Chomová) – Surová, Jedináková (65. 
Nárožná), Ferencová (46. Tyčiaková) – Škerdová (46. 
Vašáková), Csámpayová (46. Cedulová), Porubská 
(46. Mazuchová). Tréner: Jozef Jelšic.

KOSTARIKA WU17 – SLOVENSKO WU17 2:0 (2:0)
16.2.2020, La Manga, Turnaj UEFA Development 
Góly: 5. Mesenová, 34. Rodriguezová
ŽK: nikto
SLOVENSKO WU17: Viteková (46. Brnčová) – Po-
majbová (39. Pivarčiová), B. Vargová, S. Szabová, 
J. Horváthová – Surová (52. Csámpayová), Jed-
ináková, Ferencová – Škerdová (46. Vašáková), 
Nárožná, Porubská (46. L. Mazuchová). Tréner: Jozef 
Jelšic.

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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KALEIDOSKOP

KALEIDOSKOP
ČO PRINIESOL JANUÁR – JÚN 2020

ŠKOLENIA

04.08. – 02.12.2020  Školenie trénerov UEFA EYA 19/20
24.08. – 18.01.2020  Školenie trénerov UEFA B 2019 – Bratislava
22.09. - 06.01.2020  Školenie trénerov UEFA GC licencie – Bratislava (2)
01.10. - 30.04.2020  Školenie tréneriek UEFA GC licencie – BA/TT/KE
12.10. - 04.01.2020  Školenie trénerov UEFA GC licencie – Nitra
16.11. - 06.05.2020  Školenie trénerov UEFA B licencie – Banská Bystrica
16.11. - 09.05.2020  Školenie trénerov UEFA B licencie – Nitra
30.11. - 24.02.2020  Školenie trénerov UEFA GC licencie – Banská Bystrica

Nové školenia
10.01.2020  Prijímacie skúšky na školenie trénerov UEFA PRO 20/21
11.01.2020  Prijímacie skúšky na školenie trénerov UEFA A 2020 
17.01. - 26.04.2020  Školenie trénerov UEFA GC licencie – Košice
18.01. - 26.06.2020  Školenie trénerov UEFA B licencie – Košice
17.02. – 15.12.2020  Školenie trénerov UEFA A 2020
24.02. - 09.12.2021  Školenie trénerov UEFA PRO 2020/2021
29.02. – 18.05.2020  Školenie trénerov UEFA GC licencie – Zvolen
16.03. - 31.01.2021  Školenie trénerov UEFA GKA licencie
21.03. - 09.05.2020  Školenie trénerov UEFA GC licencie -  Bratislava
06.04. – 17.06.2020   Školenie trénerov UEFA GC licencie -  Kysucké Nové Mesto

Zrušené
15.02. – 30.03.2020  Školenie trénerov UEFA GC licencie – Levice
04.04. – 09.06.2020  Školenie trénerov UEFA GC licencie - Dunajská Streda
25.04. – 15.06.2020  Školenie trénerov UEFA GC licencie – Trnava
 
ĎALŠIE VZDELÁVANIE

18.01.   Konferencia Zdravo a Fit (SFZ FIT, UEFA A, UEFA PRO) – Bratislava
18.01.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – ObFZ Nové Zámky
26.01.  Seminár trénerov futsalu – Slovenský futsal – Púchov
03.02.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – ObFZ NR – Zlaté Moravce
23.02.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – TMK SsFZ – Bobrovec
27.02.  Seminár trénerov UEFA GC licencie – Levice
10.06.  Webinár pre trénerov UEFA A/PRO licencie – Peter Kuračka: Ako efektívne 
  stanovovať ciele v športe
27.06.  Seminár trénerov UEFA GC/B (náhradný termín) – MFK Stará Ľubovňa

Zrušené :
07.03.  Seminár trénerov UEFA GC/B – MFK Stará Ľubovňa
11.03.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – SsFZ – Zvolen
13.03.  Seminár trénerov UEFA GC/B – ObFZ Humenné
23.04.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – PŠC Pezinok
18.01.   Konferencia Zdravo a Fit (SFZ FIT, UEFA A, UEFA PRO) – Bratislava
18.01.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – ObFZ Nové Zámky
26.01.  Seminár trénerov futsalu – Slovenský futsal – Púchov
03.02.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – ObFZ NR – Zlaté Moravce
23.02.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – TMK SsFZ – Bobrovec
27.02.  Seminár trénerov UEFA GC licencie – Levice  
11.03.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – SsFZ – Zvolen
07.03.  Seminár trénerov UEFA GC/B – MFK Stará Ľubovňa
13.03.  Seminár trénerov UEFA GC/B – ObFZ Humenné
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KALEIDOSKOP

KALEIDOSKOP
ČO PRINIESOL JANUÁR – JÚN 2020

GRASSROOTS

16.01. - 18.01.  Halová sezóna mládeže SFZ 2019/20 (finálový turnaj U13 a U15, sTC Arena v Púchove)
01.03.  Galavečer s názvom “Gala Grassroots futbalu 2019” v Senci
15.4. Grassroots Cup - Žilina - presunuté na rok 2021

Presunuté:
22.4. Grassroots Cup - Nitra - presunutý na rok 2021
25.4.  Futbal v Meste - Banská Bystrica - (presunutý na september 2020)
6.5. Grassroots Cup - Košice - (presunuté na rok 2021)
9.5. Futbal v Meste - Nitra - (presunuté na september 2020)
12.5. Grassroots Cup - Prešov - (presunuté na rok 2021)
14.5. Grassroots Cup - Trenčín - (presunuté na rok 2021)
16.5. Futbal v Meste - Žilina - (presunuté na september 2020)
17.5. Grassroots Cup - Trnava - (presunuté na rok 2021)
20.5. Pohár Karola Poláka - semifinále - NTC Poprad  (presunuté na september 2020)
25.5.  Festival futbalu nepočujúcicej mládeže - Bratislava - (presunuté na október 2020)
26.5. Pohár Karola Poláka - semifinále - NTC Senec (presunuté na september 2020)
27.-28.5. Turnaj v unifikovanom futbale - Púchov - (presunuté na november 2020)

Zrušené:
01.02. - 30.05.  Pokračovanie realizácie projektu DAJME SPOLU GÓL pre     
 materské školy (jar 2019) - pozastavený dňa 10.3. 2020
01.02. - 30.05.  Pokračovanie realizácie projektu DAJME SPOLU GÓL pre     
 1. ročníky základných škôl (jar 2020) - pozastavený dňa 10.3. 2020
16.4.  Festival futbalu detí z Centier pre deti a rodiny - Pohár Karola Poláka 2020 - Pieštany 
21.4.  Festival futbalu detí z Centier pre deti a rodiny - Pohár Karola Poláka 2020 - Spišská Nová Ves
26.4.-29.4.  Regionálny turnaj U14 - Senec a okolie
11.-22.5. Školský pohár Slovenskej sportiteľne - krajské kolá - zrušené
12.-21.5. McDonald’s cup - krajské kolá - zrušené

 ŽENSKÝ FUTBAL

10. - 23.01. Halová sezóna mládeže SFZ 2018/19 - žiačky (2. a 3. kolá)
26.01. Finálový turnaj Halovej sezóny mládeže SFZ 2018/19 – kategória WU13 (Badín)
08. - 09.02. Finálový turnaj Halovej sezóny mládeže SFZ 2018/19 – kategória WU15 (Púchov)

Presunuté:
3.6. Grassroots Cup - finále -  Závažná Poruba  - presunutý na rok 2021
5.6.  Futbal v Meste - finále Eurovea Bratislava -  presunutý na október 2020
17.-18.6. Pohár Karola Poláka - finále - Štrba - presunutý na október 2020

Zrušené:
21.03. Slovenský pohár žien (semifinále / 1.zápasy)
28.03. Začiatok jarnej časti 1. ligy žien
01.05. Finále Sl. Pohára žien – zrušené
– Dievčenský turnaj Energia do ženského futbalu s EPH – zrušené
18.-20.05. Regionálny turnaj WU14 – zrušený
8.-9.6. McDonald’s cup - finále NTC Poprad
Jún M-SR WU19/WU15 - zrušený
11.-12.6. Školský pohár Slovenskej sportiteľne - finále NTC Poprad



Január – Jún 43Január – Jún
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KALENDÁR
ČAKÁ NÁS V NAJBLIŽŠÍCH MESIACOCH

ŠKOLENIA

Prebiehajúce:
04.08. – 02.12.2020 Školenie trénerov UEFA EYA 19/20
17.02. – 15.12.2020 Školenie trénerov UEFA A 2020
24.02. - 09.12.2021 Školenie trénerov UEFA PRO 2020/2021
16.03. - 31.01.2021 Školenie trénerov UEFA GKA licencie

Nové školenia:
15.07. - 30.09.2020 Školenie trénerov UEFA GC licencie – Košice
25.07. - 14.12.2020 Školenie trénerov UEFA B licencie – Košice
30.07.2020 Záverečná skúška k udeleniu licencie SFZ Futsal
15.08. – 26.10.2020 Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Lučenec/Rimavská Sobota
16.08. – 24.10.2020 Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie - Bratislava
17.08.2020 – 30.06.2021 Školenie trénerov UEFA EYA 20/21
22.08. – 22.11.2020 Školenie trénerov UEFA B licencie - Bratislava

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

20.07. Blokový seminár trénerov UEFA GC/B licencie (4 TJ mládeže) – Kids Fun Academy 
 LM – TMK LFZ, SsFZ
23.07. Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (náhradný termín)  – SsFZ – Zvolen
05.08. Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – TMK ZsFZ, TMK ObFZ NR, Akadémia FC Nitra

GRASSROOTS

25.07. Prengo Cup - Trnava
16.08. - 19.08. Regionálny turnaj U15 - Košice a okolie
02.09. - 31.05.  Realizácia projektu Dajme spolu gól pre materské školy (jeseň 2020)
02.09. - 31.05.  Realizácia projektu Dajme spolu gól pre základné školy (jeseň 2020)
2. - 30.09.  Mini Champions Liga Slovensko 2020 - turnaje 1. kola 08.09. - 09.09. 
 Regionálny turnaj U15 a U14 vrámci projektu Program podpory talentov 
 (PPT) - NTC Poprad a okolie
20.09. - 23.09.  Regionálny turnaj U14 - Senec a okolie
23. - 30.09.  UEFA Grassroots week - festivaly futbalu na vybraných miestach

ŽENSKÝ FUTBAL

08.-13.07. Dievčenský futbalový kemp Radava
14.-19.07 Dievčenský futbalový kemp Sigord
20.07. Aktív ženského futbalu, Zvolen
15.-16.08 Začiatok ženských súťaží
04.-05.09 Seminár rozhodkýň ObFZ
21.9.- 9.10.2020 Mini Champions Liga – krajské kolá


