
PRÍLOHA 7    LICENČNÉ KRITÉRIÁ PRE ŠTART V I. LIGE ŽIEN  
 

Pre štart v I. lige žien musí žiadateľ o licenciu splniť požiadavky licenčných kritérií uvedených nižšie. 

Nesplnenie požiadaviek licenčných kritérií uvedených v bode 2, písm. b) a bodoch 5, 6, 7, 15 a 16, 

nemôže byť dôvodom neudelenia licencie, ale len dôvodom udelenia sankcie, podľa časti II., čl. 5 tejto 

smernice. 
 
 

A. ŠPORTOVÉ KRITÉRIÁ 
 

1. Mládežnícke družstvá 

a) Žiadateľ o licenciu musí mať minimálne jedno ženské  mládežnícke družstvo vekovej kategórie 

WU15 a jedno ženské družstvo vekovej kategórie WU19. 

b) Každé  takéto družstvo musí  štartovať  v oficiálnej súťaži,  hranej  na  republikovej, regionálnej 

alebo oblastnej úrovni, ktorá je akceptovaná SFZ. 
 

2. Zdravotnícka starostlivosť o hráčky 

a) Žiadateľ o licenciu musí zabezpečiť, že všetky hráčky do 18. roku veku, hrajúce za jeho A-

družstvo žien, každoročne absolvujú lekársku prehliadku u telovýchovného lekára, ktorá 

zodpovedá požiadavkám  Súťažného poriadku futbalu a Rozpisu republikových súťaží vo futbale 

(časť „Zdravotná starostlivosť“). Súčasťou lekárskej prehliadky musí byť aj vyšetrenie 

kardiovaskulárneho systému (smernica SFZ o výkone činnosti futbalového lekára). 
 

b) Žiadateľ o licenciu musí zabezpečiť, že všetky jeho hráčky od veku 12 rokov, každoročne 

absolvujú lekársku prehliadku, zodpovedajúcu požiadavkám uvedeným v čl. 6 prílohy č. 1 

smernice SFZ o licenčnom systéme mládeže a požiadavkám Rozpisu republikových súťaží vo 

futbale (časť „Zdravotná starostlivosť“). 
 

3. Registrácia 

Žiadateľ o licenciu musí predložiť písomné vyhlásenie podpísané svojim štatutárnym orgánom, ktoré 

potvrdzuje, že všetky jeho hráčky, vrátane hráčok mládežníckych družstiev starších ako   12 rokov 

sú, v súlade s Pravidlami FIFA upravujúcimi status a prestupy hráčov a  podľa    Registračného 

a prestupového poriadku SFZ (RaPP), registrované SFZ. 
 

4. Písomná zmluva profesionálnej hráčky  

Žiadateľ o licenciu  musí predložiť  písomné vyhlásenie  podpísané svojim  štatutárnym orgánom 

ktoré potvrdzuje, že všetky jeho profesionálne hráčky s ním majú, v súlade s Pravidlami FIFA    

upravujúcimi status a prestupy hráčov a RaPP SFZ, uzatvorenú písomnú zmluvu.   
 

5. Záležitosti rozhodovania a pravidiel futbalu 

Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že minimálne kapitánka A-družstva žien (alebo jej     zástupkyňa)  

a hlavný  tréner  A-družstva  žien (alebo jeho asistent)  sa  zúčastnili  podujatia SFZ (alebo 

v spolupráci s ním organizovaného) k  problematike výkladu pravidiel a rozhodovania,    a to počas 

roku predchádzajúceho licenčnej sezóne.  
 

6. Rasová rovnosť a boj proti diskriminácii 

Žiadateľ o licenciu musí prijať a realizovať program boja proti prejavom rasizmu a rasovej 

diskriminácie vo futbale, ktorý je v súlade s 10-bodovým plánom UEFA o boji s rasizmom, 

uvedenom v smernici UEFA pre bezpečnosť a ochranu.  
 

7. Ochrana a bezpečnosť mládeže 

Žiadateľ o licenciu musí prijať a realizovať opatrenia v súlade s príslušnými usmerneniami UEFA na 

ochranu a starostlivosť o mládežnícke hráčky a zabezpečenie ich bezpečného prostredia pri účasti 

na činnostiach organizovaných žiadateľom o licenciu.  

B. INFRAŠTRUKTÚRNE KRITÉRIÁ 
 

8. Štadión pre stretnutia v I. ligy žien 

a) Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii štadión pre domáce stretnutia v I. lige  žien. Štadión 

sa musí nachádzať na území Slovenska a musí byť schválený komisiou SFZ pre štadióny a 

ihriská. 



b) Ak žiadateľ o licenciu nie je vlastníkom štadióna, musí predložiť písomnú zmluvu s vlastníkom 

štadióna o jeho prenájme a používaní. 

c) Používanie štadióna pre domáce stretnutia žiadateľa o licenciu musí byť garantované na celú 

licenčnú sezónu. 

d) Štadión musí spĺňať požiadavky na štadión kategórie 1, podľa Smernice UEFA pre 

infraštruktúru štadiónov, vydanie 2018 a  podľa ustanovení smernice SFZ – Infraštruktúra  

štadiónov 2022.    

9. Dostupnosť tréningových zariadení  

a) Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii tréningové zariadenia. 
 

b) Používanie tréningových zariadení musí byť garantované na celú licenčnú sezónu všetkým 

družstvám žiadateľa o licenciu, vrátane mládežníckych. 
 

C. PERSONÁLNO – ADMINISTRATÍVNE KRITÉRIÁ 
 

10. Koordinátor / manažér pre ženský futbal 

Žiadateľ o licenciu musí mať ustanoveného manažéra, zodpovedného za riadenie a riešenie 

záležitostí ženského futbalu v klube. 

11. Lekár 

a) Žiadateľ o licenciu musí mať lekára, zodpovedného za lekársku starostlivosť o A-družstvo žien, 

konzultačnú činnosť a antidopingovú prevenciu.  

b) Lekár musí mať vysokoškolské vzdelanie minimálne v odbore všeobecné lekárstvo, ktoré získal 

v slovenskej alebo v zahraničnej lekárskej fakulte, uznanej MŠVVaŠ SR, v prípade zahraničnej 

lekárskej fakulty, Ministerstvom zdravotníctva SR. 

c) Lekár musí byť registrovaný Slovenskou lekárskou komorou a SFZ.  
 

12. Fyzioterapeut / masér  

a) Žiadateľ o licenciu musí mať aspoň jedného fyzioterapeuta alebo maséra zodpovedného za 

ošetrovanie, masáže a rehabilitáciu hráčok A-družstva žien klubu, počas tréningov, zápasov 

a po nich. 

b) Musí mať príslušné odborné vzdelanie, ktoré získal v slovenskej alebo  v zahraničnej škole, 

uznanej MŠVVaŠ SR, v prípade zahraničnej školy, Ministerstvom zdravotníctva SR. 
 

13. Hlavný tréner 

a) Žiadateľ o licenciu musí mať kvalifikovaného hlavného trénera, zodpovedného  za trénersko – 

metodickú činnosť vo vzťahu k A-družstvu žien klubu. 

b) Hlavný tréner musí byť držiteľom min. platnej UEFA B licencie alebo inej platnej trénerskej 

licencie, ktorá je jej ekvivalentná a je uznaná UEFA.* 

c) Každý žiadateľ o licenciu musí mať trénera s platnou trénerskou zmluvou, zaevidovanou na 

technickom úseku SFZ počas celej doby platnosti udelenej licencie.  

d) Hlavný tréner musí byť registrovaný SFZ. 
 

14. Tréneri mládeže 

a) Žiadateľ o licenciu musí mať aspoň jedného kvalifikovaného trénera, zodpovedného za 

trénersko – metodickú činnosť vo vzťahu ku každému mládežníckemu družstvu uvedenému 

v bode 1, písm. a). 

b) Mládežnícki tréneri musia byť držiteľom min. platnej UEFA B licencie alebo inej platnej 

trénerskej licencie, ktorá je jej ekvivalentná a je uznaná UEFA. 

c) Mládežnícky tréner musí byť registrovaný SFZ. 
 

15. Práva a povinnosti 

      Práva a povinnosti osôb, uvedených v bodoch 10 až 14, musia byť stanovené písomne.  

 

__________________________________________________________________________________ 
*  Plánovaná minimálna licencia hlavného trénera od súťažného ročníka 2022/23 bude UEFA A licencia.  



16. Povinnosť nahradenia počas sezóny 

a) Ak sa niektorá z funkcií uvedených v bodoch 10 až 14 počas licenčnej sezóny uvoľní, držiteľ 

licencie musí zabezpečiť, že najneskôr do 60-tich dní túto funkciu prevezme osoba, ktorá 

má na jej vykonávanie požadovanú kvalifikáciu. 

b) V prípade, že sa funkcia uvoľní z dôvodov ochorenia / dlhodobej práceneschopnosti a pod., 

SFZ môže 60 dňovú lehotu predĺžiť, ak mu držiteľ licencie hodnoverne preukáže, že osoba, 

ktorá funkciu zastávala, nie je ešte zdravotne spôsobilá pokračovať v jej vykonávaní. 

c) Každá zmena v obsadení funkcií uvedených v  bodoch 10 až 14 musí byť držiteľom licencie 

písomne oznámená SFZ, a to do siedmich pracovných dní od jej vykonania. 

 

D. PRÁVNE KRITÉRIÁ  
 

17. Vyhlásenie vo vzťahu k účasti I. ligy žien 

a) Žiadateľ o licenciu, ktorého A-družstvo mužov nehrá v I. alebo II. lige mužov, musí predložiť 

právoplatné vyhlásenie, potvrdzujúce že: 

I. uznáva za právne záväzné predpisy, smernice, normy a rozhodnutia  FIFA, UEFA a SFZ a 

uznáva súdnu právomoc Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS), ako je 

uvedené v príslušných článkoch Štatútu UEFA; 

II. bude na národnej úrovni hrať len v klubových súťažiach riadených a/alebo uznaných SFZ; 

III. na medzinárodnej úrovni sa bude zúčastňovať len klubových súťaží uznaných UEFA alebo 

FIFA (toto sa netýka prípravných stretnutí); 

IV. bude bezodkladne informovať SFZ o všetkých významných zmenách, udalostiach alebo 

podmienkach vážneho ekonomického významu; 

V. sa bude riadiť a rešpektovať ustanovenia klubového licenčného systému SFZ; 

VI. všetka dokumentácia, ktorú predkladá je kompletná a správna; 

VII. splnomocňuje licenčnú administratívu a licenčné orgány SFZ a orgány SFZ na riešenie 

sporov preverovať dokumenty a získavať informácie aj od kompetentných verejných 

orgánov alebo súkromných subjektov a osôb, pokiaľ sa tak bude diať v súlade s platnou 

slovenskou legislatívou. 
 

b) Toto vyhlásenie musí byť vyhotovené a podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa o licenciu 

nie skôr, ako tri mesiace pred stanoveným termínom jeho predloženia SFZ. Podpisy musia 

byť úradne overené. 
 

18. Minimálne právne informácie  

a) Žiadateľ o licenciu, ktorého A-družstvo mužov nehrá v I. alebo II. lige mužov, musí predložiť 

originál / úradne overenú kópiu jeho aktuálne platných stanov alebo zakladateľského 

dokumentu. 

b) Žiadateľ o licenciu musí predložiť originál / úradne overenú kópiu výpisu z obchodného 

registra príslušného súdu alebo výpis z evidencie občianskych združení, nie staršie ako 30 

dní a obsahujúce tieto údaje:  

• úplný názov; 

• sídlo (adresa); 

• právna forma; 

• mená a funkcie osôb a spôsob konania v mene spoločnosti. 

 

E. FINANČNÉ KRITÉRIÁ  
 

19.  Ročná účtovná závierka.  

a) Žiadateľ o licenciu, ktorého A-družstvo mužov nehrá v I. alebo II. lige mužov, musí SFZ 

predložiť RÚZ, zostavenú podľa požiadaviek slovenských účtovných predpisov k  termínu, 

predchádzajúcemu termínu predloženia licenčnej dokumentácie stanovenom SFZ.  

b) Predložená RÚZ musí obsahovať minimálne súvahu a výkaz ziskov a strát. 



 

20. Žiadne  záväzky  po  lehote  splatnosti voči zamestnancom, sociálnym a daňovým 

inštitúciám a orgánom.    

Žiadateľ o licenciu, ktorého A-družstvo mužov nehrá v I. alebo II. lige mužov, musí preukázať, že 

nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vlastným zamestnancom a sociálnym a daňovým 

inštitúciám a orgánom, ako uvádzajú články 59 až 60 a 90 až 91. 

Pojem "zamestnanci" zahŕňa všetky profesionálne hráčky žiadateľa o licenciu, v súlade                       

s Pravidlami FIFA upravujúcimi status a prestupy hráčov  a RaPP SFZ, ako aj osoby uvádzané v 

bodoch 10 až 14 tejto prílohy.  

 

 
 


