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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ROZHOVOR S MANAŽÉROM VZDELÁVANIA
SFZ ZSOLTOM PAKUSZOM

MENTORING SI NACHÁDZA
PEVNÉ MIESTO VO
VZDELÁVACOM PROCESE SFZ
Keď v Homérovom starogréckom epose Odyssea opúšťal legendárny Odysseus Tróju, poveril
svojho dôverného priateľa a vzdelaného starého
muža menom „Mentor“ výchovou a ochranou
svojho mladého syna Telemacha. Pravdepodobne tu by
sme mohli hľadať prapôvod pojmu, ktorý sa stal synonymom pre úlohu radcu, vychovávateľa, novodobého mentora. Mentoring sa stáva pevnou súčasťou vzdelávacieho
systému SFZ, čo potvrdili aj naše stretnutia a rozhovory
na školení jednej z mikroskupín UEFA Goalkeeper A licencie, kde boli prítomní tiež študenti UEFA PRO licencie. O
význame prepojenia týchto dvoch školení a implementácii
mentoringu do vzdelávacieho systému SFZ, sme hovorili s
manažérom vzdelávania trénerov SFZ, Zsoltom Pakuszom.
Z čoho pramenila požiadavka implementovať mentoring
do vzdelávacieho procesu trénerov SFZ?
„Vychádzame z presvedčenia, že v rámci optimálneho
vzdelávania nie je cieľom poskytnúť všetkým to isté, ale
každému poskytnúť to, čo potrebuje k svojmu napredovaniu.“ Áno, na určitých stupňoch vzdelávania je prirodzené
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štandardizovať vedomostný základ. To je v poriadku. Ale čím
vyšší je vedomostný základ študenta, čím viac sa nabaľujú
jeho zručnosti a skúsenosti, tým viac stúpa potreba ponúknuť
mu individualizovaný súhrn informácií šitý jemu na mieru,
aby efektívne napredoval. A to je podstata mentoringu ako
takého.“
Je mentoring vo svete dnes už bežnou súčasťou vzdelávania trénerov?
„Inšpirovali sme sa podnetmi zo zahraničia a UEFA, samozrejme, snažili sme sa okolnosti prispôsobiť systému vzdelávania trénerov na Slovensku. Prvé skúsenosti s mentoringom
sme získavali na školeniach trénerov brankárov, postupne
sme jednotlivé prvky zakomponovali aj do iných levelov a
trénerských školení. Dnes sú súčasťou školení aj najnižšej licencie. Tu máme rezervy, od budúceho roku by sme tieto školenia chceli prepracovať a investovať energiu do vyškolenia
inštruktorov, ktorí by boli fyzicky a mentálne trénerom bližšie
ako doteraz.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany

Čo by to znamenalo v praxi?
„Jedným z kľúčových projektov vzdelávanie trénerov SFZ
je vzdelávanie lektorov a inštruktorov. Boli by sme radi, ak
by sme aj na najnižšom stupni vzdelávania, na školeniach
trénerov UEFA C licencie mali svojich inštruktorov v každom
jednom ObFZ.“ Na týchto postoch by sme chceli mať ľudí,
ktorí podľa filozofie UEFA a SFZ, dokážu poskytnúť častejšie
frekventantom feedback a usmerniť ich v samotnej praxi.
„Podobne, ako je to v súčasnosti na vyšších stupňoch školenia trénerov.“
Aké je teda súčasné postavenie mentoringu v slovenskom
futbale?
„V rámci UEFA B licencie sa zameriavame na mikroskupiny.
Na stretnutia, v rámci ktorých je lektor trénerovi k dispozícii.
Ten ho usmerňuje, pomáha mu v práci. V rámci UEFA A licencie je objem ešte väčší. Okrem mikroskupín majú školení
tréneri možnosť komunikovať s určeným lektorom počas
celého polroka kedy vykonávajú prax, vrátane účasti lektora na zápasoch. V rámci ostatných licencií, UEFA Goalkeeper
A a UEFA Elite Youth A, majú študenti prideleného mentora
a s ním riešia záležitosti podľa protokolu konkrétnych tém.
Na úrovni UEFA PRO licencie je pôsobnosť mentora najintenzívnejšia. Každý študent má prideleného svojho mentora, s ktorým sa počas celého súťažného ročníka stretáva a
pravidelne komunikuje.“
Aké sú kritériá pre výber mentorov?
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„Snažíme sa osloviť ľudí, ktorí disponujú odbornými vedomosťami, nadobudli skúsenosti a sme presvedčení o tom, že
dokážu poskytnúť študentovi a trénerovi usmernenie. Často
je mentor vnímaný ako kontrolór alebo kritik. Tak to však nie
je. Úlohou mentora je poskytnúť študentovi spätnú väzbu a
pomáhať mu v rozvoji. Keď toto študenti pochopia, vnímajú
pozíciu mentora veľmi pozitívne, opakovane sa mu ozývajú,
neváhajú vypýtať si radu. Mentor študentovi nič neprikazuje,
ukazuje mu len možnosti. Som presvedčený o tom, že je to
správna cesta a správny trend vo vzdelávaní trénerov.“
Ktoré osobnosti slovenského futbalu ste oslovili s ponukou
mentorovať študentov?
„Na UEFA PRO licencii sme sa dohodli na spolupráci s Ivanom
Galádom. Je mentorom pre študentov obidvoch skupín, ktoré
sú súbežne rozbehnuté. Po dvoch rokoch vyhodnotíme, čo sa
podarilo a čo by sme mohli zlepšiť. Na UEFA Youth licencii sme
narazili na isté komplikácie. Do budúcnosti plánujeme nominovať na pozície mentorov výhradne zástupcov regionálnych
futbalových zväzov, ktorí pracujú pre SFZ. Hlavným dôvodom
sú časové nároky vzhľadom k termínom tréningov a zápasov.
Tu platí, že lektor sa musí prispôsobiť študentovi. Na UEFA
Goalkeeper A je mentorom Miroslav Hýll, istú časť sme riešili
aj so skúseným Alexandrom Vencelom ml., ktorý usmernil nás
aj Mira (pozn. Miroslava Hýlla). Ukázal nám akým spôsobom
poskytovať spätnú väzbu a usmernenia trénerom.“
Nároky na hru brankára za posledné roky výrazne stúpli,
pravdepodobne sa menia nároky aj na trénerov brankárov.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany

„Časy, kedy tréneri brankárov svojich zverencov rozcvičili a
tým sa ich hlavná náplň skončila, sú preč. Dnes sú tréneri
brankárov plnohodnotní členovia realizačného tímu.
Brankár je v súčasnosti už možno viac hráč ako brankár.
Je logické, že tréner brankárov musí teda disponovať inými poznatkami a kvalitami. V tomto prípade sa snažíme
prepojiť školenia trénerov UEFA PRO licencie so školeniami brankárov. Úlohy a nároky na trénera brankárov teda
výrazne vzrástli a v rámci realizačných tímov sa dá dnes
hovoriť o plnohodnotnom asistentovi trénera.“
Ako by ste charakterizovali hlavné znaky komunikácie
medzi trénerom-študentom a mentorom?
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„Kým v rámci mikroskupín sa dá hovoriť skôr o tútorovi,
osobe ktorá zastrešuje riešenie istého problému v rámci
skupiny ľudí, mentoring je výhradne záležitosť dvoch osôb.
Pre mentora je dôležité získať si dôveru študenta, dopracovať sa vo vzájomnom vzťahu do bodu, kedy sa študent
neváha zdôveriť a nadobudne absolútnu istotu, že daná
záležitosť zostane výhradne iba medzi nimi.“
V akej forme dostávate potom výstupy z práce mentorov vy osobne?
„Ako som povedal, obsah komunikácie medzi mentorom a
študentom zostáva medzi nimi. Ja dostávam súhrn, všeobecné závery, ktoré mentor študentovi odporučil. Samotné
detaily komunikácie a obsah individuálnych rozhovorov
nepoznám a ani mi to neprináleží poznať.“
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ROZHOVOR S MENTOROM
IVANOM GALÁDOM

„MENTORING - VYSOKÁ
ŠKOLA FUTBALU“
Slovenský futbalový zväz vám ponúkol možnosť
stať sa prvým mentorom študentov UEFA PRO
licencie. Čo rozhodlo o tom, že ste ponuku prijali?
„Keď som pred 22 rokmi vstupoval do veľkého futbalu ako mladý začínajúci tréner, na slovenskej scéne rotovala desiatka veľmi kvalitných trénerov, ktorí si pozície medzi
klubmi vzájomne menili a v skutočnosti neexistoval systém
a možnosti, ako sa od nich učiť. Ich skúsenosti boli nedotknuteľné, nedosiahnuteľné. Priniesla to doba a musel som sa
s tým zmieriť. Keď ma oslovil manažér vzdelávania trénerov
SFZ Zsolt Pakusza s ponukou podieľať sa na vzdelávaní
mladých začínajúcich trénerov vo funkcii mentora, zavážil
práve tento faktor spred dvoch desaťročí. Neváhal som. Nakoniec, som bývalý pedagóg na vysokej škole, možnosť podieľať sa na vzdelávaní mladých ľudí dáva zmysel môjmu
bytiu. Som vďačný za túto ponuku.“
Máte bohaté trénerské skúsenosti, no v úlohe mentora
vstupujete na neprebádané územie.
„Nie je to tak celkom pravda. Už pred dvomi rokmi som
bol mentorom jednému z vtedajších študentov, Marekovi Mintálovi. Snažil som sa ovplyvniť jeho trénerský rast,
jeho súčasná trénerská pozícia je dôkazom toho, že sme sa
spoločne zhostili úlohy dobre. Ale príkladov by som mohol
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uviesť hneď niekoľko. Futbalový život prináša neočakávané
situácie. Keď prišli do FC Nitra v nedávnej minulosti nemeckí
majitelia, striedal ma na pozícii trénera Peter Lérant. Jeden z
desiatich mojich zverencov, ktorých mentorujem v rámci ich
trénerského štúdia UEFA PRO licencie. Od prvého momentu
sme komunikovali korektne, mentoring náš vzájomný vzťah
utužil.“
Vo funkcii mentora pôsobíte viac ako rok, rady a skúsenosti
odovzdávate desiatke budúcich držiteľov UEFA PRO licencie. Oľutovali ste niekedy tento krok?
„Nie, nikdy. Naopak, zažívam situácie, ktoré ma povzbudzujú do ďalšej práce. Jeden zo študentov sa ma raz opýtal na
konkrétny problém s jedným z jeho zverencov. Zhodou okolností, mal som s týmto hráčom aj osobnú skúsenosť v pozícii
trénera v minulosti. Prediskutovali sme situáciu, ktorá sa týkala samotného záveru stretnutia. O dva dni tréner naozaj urobil
to, čo som mu odporučil a futbalový osud to tak chcel, rozhodli
sme sa správne, pretože daný hráč bol dokonca autorom jedného z gólov v samom závere. Desať minút po záverečnom
hvizde mi prišla sms-ka „posledných 15 minút som myslel len
na vaše slová“. Uznajte, že je to úžasná skúsenosť.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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chválu mňa samého, hovorím to na chválu mladých ľudí, ktorí
takto pristupujú k svojmu trénerskému remeslu. A nie je sám,
zďaleka to nie je ojedinelý príklad. Tieto skúsenosti a zážitky ma napĺňajú a úlohu mentora vnímam ako pôsobenie na
vysokej škole futbalu.“
Spomenuli ste desiatku trénerov, budúcich držiteľov PRO
licencie. Koho mentorujete?
„Mojimi zverencami sú Peter Lérant, Michal Gašparík, Michal
Horný, David Jarolím, Michal Gašparík, Martin Žamba, Michal
Hanek, Ľuboš Benkovský, Pavol Staňo, Peter Jakuš a Natália
Látal Mackovičová.“
David Jarolím je bývalým českým reprezentantom a
trénerom českého FK Ústí nad Labem?
„Áno. S jeho otcom Karlom som spolupracoval počas jeho
pôsobenia v bratislavskom Slovane. Keď som sa stal mentorom jeho syna Davida, otec mu prízvukoval - „Dobre sa priprav, Galád je prísny“ (úsmev). To som sa dozvedel až neskôr,
počas jednej z návštev v Ústí nad Labem. Domáci funkcionári
vyjadrili obdiv k práci SFZ. Pre nich bol mentoring na tejto
úrovni zatiaľ veľkou neznámou.

Dokončenie z predchádzajúcej strany
Často sme z vašich úst počas pôsobenia vo funkcii trénera
SR do 21 rokov počuli slová ako chcete chlapcom pomôcť.
Videli sme tréningy, na ktorých ste boli doslova jedným z
nich. Už vtedy ste boli viac ako iba tréner, dalo by sa hovoriť
o mentorovi svojich zverencov.
„To, čo som cítil k svojim hráčom som mal postavené počas
pôsobenia v 21-ke, ale aj v kluboch, viac na emóciách ako na
racionalite. A aj teraz ma teší, keď sa ma jeden zo študentov
opýtal, či sa môžeme stretávať častejšie, bez ohľadu na stanovené počty konzultácií v súlade s normami. Nehovorím to na
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Trénerskému remeslu ste obetovali veľkú časť života. Vedeli by ste si predstaviť, že by ste definitívne presedlali z
pozície trénera na mentora, venovali by ste sa mentoringu
naplno a stali by ste sa jedným z jeho priekopníkov na Slovensku?
„Vzhľadom na môj vek a aktuálny pohľad na futbal, chcel by
som sa realizovať práve v tejto oblasti. Mám možnosť napomáhať mladým začínajúcim trénerom na najvyššej úrovni,
som úprimne rád, že som túto prácu dostal a môžem byť
pri zrode mentoringu ako takého. Tu vidím svoju realizáciu
v budúcnosti, týmto smerom by som sa chcel orientovať, tu
vidím veľký priestor. Myslím si, a vnútorne to tak aj cítim, že v
oblasti mentoringu môžem pomôcť a odovzdať slovenskému
futbalu viac, ako v úlohe trénera.“
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MENTORING OČAMI
ĎALŠÍCH AKTÉROV
typu dotýkajúci sa prevažne toho, čo sa odohralo na ihrisku. A
postrehy mentora nemusia pritom korešpondovať s klubovou
filozofiou,“ vysvetľuje bývalý brankár bratislavského Slovana
s výraznou stopou vo Francúzsku.

ALEXANDER VENCEL ML.
Bývalý reprezentačný brankár pôsobil v úlohe konzultanta
a inštruktora pre Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) a
svojou odbornosťou a skúsenosťami v rámci metodiky a tréningov brankárov sa významne angažoval v programe rozvoja trénerov brankárov vo svete pre FIFA. Zaujímalo nás, ako
vníma zo svojho pohľadu funkciu mentoringu vo vzdelávacom procese. „Pre rozvoj človeka to môže mať len pozitívny
dopad. V rámci klubu môže mentorovať mládežníckeho
trénera tréner A-tímu. V tomto prípade môže v širšej miere
dodržať klubovú filozofiu, vie čo chce klub, akých hráčov a
akým spôsobom chce klub vychovávať, aby na najvyššej
úrovni bolo vidieť identitu daného klubu. Externý mentoring
je postavený na zástupcoch federácie, ktorí nominujú ľudí
na pozície mentorov. Ide prevažne o mentoring odborného
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V drese Racing Štrasburg odchytal šesť sezón a absolvoval
184 zápasov. Ďalších päť rokov pôsobil v HAC Le Havre a v
ročníku 1998/99 mu denník France Football udelil ocenenie
pre najlepšieho brankára v lige.
Podľa jeho slov je z organizačného hľadiska dôležité, či sa
mentoring realizuje raz za týždeň, alebo sa berie do úvahy
týždenný mikrocyklus. To súvisí s obsahom mikrocyklu, ktorý
smeruje k samotnému zápasu. Pri dlhodobom mentoringu je
nutné zohľadniť rozdielnu východiskovú pozíciu a samotný
zámer. „Je dôležité vytýčiť si a konkrétne pomenovať danú
činnosť, ktorá bude mentorovaná a bude sa dlhodobo rozvíjať. Hovoríme o časovom úseku napríklad dvoch až troch
mesiacov, kedy sa efekt mentoringu môže prejaviť a mať
pozitívny dopad na výsledok v danej činnosti. Samozrejme, aj
v tomto procese je potrebné stanoviť dni, kedy sa na tréningu bude vybraná činnosť opakovať, v akom rozsahu a tiež
kedy bude poskytovať mentor svojmu zverencovi feedback.
Foriem je veľa, pri dobrej organizácii môže študent z mentoringu veľa vyťažiť a efektívne napredovať,“ vysvetlil Alexander Vencel ml.
Zaujímavá je jeho myšlienka v súvislosti s vnímaním slabých a
silných stránok jednotlivcov a kolektívu. „Mentorovať môžete
dnes všetko. Prirovnal by som to k auditu firmy. Audítor sa
bude snažiť nájsť nedostatky, ktoré môžete zlepšiť, alebo
tiež prednosti, ktoré môžete doviesť k dokonalosti. Tu vidím
isté rezervy. My sa väčšinou snažíme vnímať to, čo môžeme
opraviť, vylepšiť. Treba sa však pozerať aj na to, čo je dobré a
vypracovať to na ešte vyššiu úroveň. V určitej miere môžeme
nedostatok v nejakej oblasti prekryť výraznou prednosťou v
inej oblasti.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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sa spoznali a o to bližšie máme k sebe teraz počas školenia.
Úvodná beriéra medzi mentorom a študentom tak bola už skôr
prekonaná. Tréningový proces Mateja Babica, Andreja Fišana,
či Martina Polohu som mal za uplynulý čas možnosť do detailov zmonitorovať, rovnako aj prácu ďalších slovenských
trénerov brankárov v tréningových procesoch v ich kluboch a v
akadémiách. Z tohto pohľadu môžem povedať, že mentoring
má v našom vzájomnom vzťahu svoje miesto a dlhodobo spolupracujeme,“ komentoval vzťah k svojim zverencom mentor
študentov UEFA Goalkeeper A licencie a koordinátora trénera
brankárov SFZ, Miroslav Hýll.
„V samých začiatkoch bola moja účasť na tréningoch strašiakom. Viete, keď sa objaví trénerovi na tréningu človek zo SFZ s
kamerou, myseľ robí svoje. Postupne si však zvykli, pochopili a
uverili, že som jeden z nich, že môžeme debatovať a posúvať
sa dopredu. Som rád, že nám to funguje a vzájomne sa rešpektujeme,“ dodal bývalý slovenský reprezentačný brankár.

MIROSLAV HÝLL
Svojim ľudským a odborným ponímaním predbehol v otázkach mentoringu dobu. Pri nástupe do funkcie koordinátora
trénera brankárov SFZ aktivizoval slovenskú brankársku komunitu, organizoval brankárske workshopy, prízvukoval nutnosť odovzdávať si nadobudnuté skúsenosti a nabádal k
systematickej práci pri výchove brankárov v kluboch, pričom
im nechával v rámci klubových štruktúr priestor pre vlastnú
realizáciu. Dá sa povedať, že Miroslav Hýll sa približoval svojimi aktivitami podstate „mentoringu“ už v časoch, kedy nebol
zadefinovaný v štruktúrach vzdelávania SFZ.
„Už pred aktuálnym školením trénerov UEFA Goalkeeper
A licencie sme s chlapcami spolupracovali, vzájomne sme

Január – Jún 2021

Na klubovej úrovni mu štatistici napočítali počas šestnásťročnej kariéry odchytaných 391 zápasov. Skúseností má
na rozdávanie. A aj ich rozdáva. „Hovorí sa o nás, že my brankári
sme zvláštna komunita. Pravda, nás trénerov brankárov nie je
tak veľa ako hlavných trénerov. Teší ma, že na workshopoch sa
zišlo vždy minimálne 35 brankárov z celého Slovenska, každý
sa chcel učiť od každého… Skvelé. Dnes ma chlapci pravidelne
kontaktujú, bavíme sa o brankároch, komunikujeme,“ pochvaľoval si Miroslav Hýll a smerom k brankárskemu kolegovi a
mentorovi Alexanderovi Vencelovi ml. dodal:
„Jeho otec nastavil pred 35 rokmi slovenskú metodiku výchovy
brankára a my sa jej držíme dodnes. Už keď som bol dorastenec, boli k dispozícii brankárske kempy a my sme sa mohli
posúvať dopredu. Ťažíme z toho aj v súčasnosti. UEFA a FIFA
nám ponúka užitočné odporúčania, ale ak by som sa mal
zamerať ja sám na brankársku školu inej krajiny, napríklad
z Talianska, tak by som si netrúfol ju nasledovať, pretože ju
nepoznám, respektíve vidím len časti, ktoré by boli vytrhnuté
z kontextu. Ovládam a opieram sa teda o tú slovenskú, ktorú s
odborníkmi akým je Alex Vencel ml., vylepšujeme a myslím si,
že sa máme čo učiť, ale aj o čo opierať.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane

9

VZDELÁVANIE TRÉNEROV
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„Už počas minulého obdobia som mal možnosť byť zapojený do niektorých vzdelávacích projektov, ktoré organizoval
Zsolt Pakusza a musím povedať, že niektoré ma oslovili. Vďaka nim sa mi naskytol smerom k vzdelávaniu nový rozmer,
nový pohľad. A to nielen z mojej strany k študentom, ale aj z
opačnej strany. Práca mentora je z veľkej časti podmienená
odbornou komunikáciou. Keď si predstavím možnosť pracovať s trénermi s najvyššou licenciou vzdelávania, komunikovať s ligovými trénermi a perspektívnymi budúcimi
ligovými trénermi, príde mi to zaujímavé, prospešné a obohacujúce. Úprimne, dáva mi to zmysel a vidím sa v tom,“ vyjadril sa otvorene smerom k mentoringu.
V tejto súvislosti sa vynárajú spomienky na časy, kedy slovenská 21-ka bojovala pod vedením trénera Galáda o postup na európsky šampionát a bol to práve Oto Brunegraf,
kto sledoval budúceho súpera slovenských sokolíkov, tím
Gruzínska, v domácom stretnutí proti Luxembursku v ďalekom Gori. Už vtedy si akoby v predstihu testoval mentorské
zručnosti a ponúkal užitočné rady a postrehy svojmu kolegovi. „Je to zaujímavá súvislosť, pretože nedávno som si
zaspomínal na gruzínsky výjazd spolu s trénerom Žiliny Pavlom Staňom, ktorý so svojim tímom absolvoval tiež cestu v
rámci európskych pohárov do Gori. Človek si v komunikácii s
trénermi osvieži mnohé momenty, ktoré počas kariére zažil. Aj
tentoraz bolo o čom sa rozprávať, o čo sa podeliť,“ reagoval
Oto Brunegraf.

OTO BRUNEGRAF
S trénerom Pavlom Hapalom vytvoril v našich zemepisných
šírkach ojedinelý trénerský tandem. Mix odborných trénerských znalostí s ľudskými, s ingredienciami pohody a zároveň
profesionálneho prístupu, ich oboch nasmeroval najskôr k
úspechu na ME do 21 rokov 2017 v Poľsku a neskôr do pozícií
reprezentačných kormidelníkov A-tímu Slovenska. Dušou realizačného tímu bol vtedajší asistent trénera Oto Brunegraf.
Tí, ktorí ho poznajú, by s označením „rodený mentor“, určite
súhlasili.

Január – Jún 2021

Podľa jeho názoru je hlavným pilierom mentoringu sloboda
rozhodovania samotného študenta. „Mentor by nikdy nemal
svoj pohľad na vec respondentovi vnucovať. Je dôležité, aby
mal tréner otvorenú myseľ, bol prístupný viacerým názorom
a vedel si vyselektovať to najprospešnejšie, a zároveň aby si
razil svoju cestu a veril v úspech. Poslaním mentora je z môjho pohľadu ponúknuť svojmu zverencovi radu, alebo ho
upozorniť na nástrahu, ktorá ho môže stretnúť, respektíve
dať mu preventívne možnosť takejto nástrahe sa vyhnúť.
Pointou sú ponúkané možnosti a usmernenia zo strany mentora,“ povedal na záver Oto Brunegraf.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

10

VZDELÁVANIE TRÉNEROV
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Pre neskôr narodených pripomíname, že meno Gašparík bolo
synonymom trnavského futbalu aj vo federálnych časoch.
Otec Michal Gašparík st. štartoval kariéru v časoch Kunu,
Martináka, Keketiho, či Zelenského, neskôr patril spolu s Brezinom, Dianom, či Opálkom k dlhoročným oporám trnavského
Spartaka.
Z tohto pohľadu je kouč Trnavy na mentoring z domáceho
prostredia zvyknutý. Jeho úsmev naznačil, že sa nemýlime.
„Kedysi som bol otcom „mentorovaný“ viac, s odstupom času
máme na futbal trochu rozdielny pohľad, viac sa nezhodujeme ako zhodujeme (smiech). Ale samozrejme, stále si máme
čo o futbale povedať.“
Po tom, čo sme preladili na vážnejšiu tému smerom k mentoringu v rámcii štúdia UEFA PRO licencie dodal: „Vnímam ho
len a len pozitívne. Nakoniec, diskusia s mentorom prebieha
na dôvernej úrovni, ako študenti nemáme čo stratiť. Máme
skúsenosti z hráčskej kariéry, ale v pozícii trénerov na vrcholnej
úrovni sme začiatočníci a každá dobre mienená rada je vzácna a dôležitá. Mne osobne tento prístup a možnosť konzultovať svoje kroky, veľmi pomáha,“ povedal Michal Gašparík,
ktorého mentoruje skúsený odborník Ivan Galád.

MICHAL GAŠPARÍK
Slovo sme dali aj druhej strane a aj keď oficiálny status Michala Gašparíka v tomto kontexte je „študent UEFA PRO
licencie“, v osobe 39-ročného bývalého ligového futbalistu
vyrástol úspešný moderný tréner, aktuálny kouč trnavského
Spartaka, ktorý v minulej sezóne „prerobil“ Spartak na svoj
obraz a do slovenského futbalu vniesol svieži vietor v podobe prepracovaného ofenzívneho herného prejavu, ktorým sa
dokázalo jeho mužstvo presadiť aj v zápasoch s aktuálnym
slovenským majstrom.

Január – Jún 2021

„Rešpektujem jeho mimoriadne skúsenosti, v úlohe trénera
pôsobí na Slovensku na vrcholnej scéne dlhé obdobie, tu nie
je čo riešiť. Rád si vypočujem jeho názory, rád sa pozriem na
futbal jeho optikou a tak ako každý tréner, aj ja si rád rozširujem obzory a prispôsobujem si nové poznatky svojej trénerskej filozofii,“ prezradil detaily spolupráce mladý ambiciózny
tréner.
Práve osobné ambície v kombinácii s vplyvom vlastného
ega dokážu narobiť v mysli každého z nás šarapatu. Slová
trnavského kouča svedčia o správnom nastavení mysle. „Nič
nie je dogmaticky dané alebo prikázané. Mentor nám študentom poskytuje pohľad na danú vec a je len na našom
uvážení a rozhodnutí, čo si z toho vezmeme a čo nie. Má to
takto fungovať a som rád, že to tak aj naozaj v praxi funguje,“
dodal na záver Michal Gašparík.
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17. ROČNÍK – POHÁR
KAROLA POLÁKA
Víťazom majstrovstiev Slovenska Centier pre
deti a rodiny, pod názvom Pohár Karola Poláka, sa stal výber Košického kraja. Finálový
turnaj sa uskutočnil v dňoch 24.- 25.6.2021 v
Spišskej Novej Vsi.
FUTBAL SPÁJA
Všetkých bez rozdielu. Je stvorený tak pre Messiho, ako
pre sociálne znevýhodnené deti. Práve myšlienkou rovnosti predstihol legendárny Karol Polák tvorcov projektu UEFA,
ktorí hlásajú rovnaké posolstvo prostredníctvom kampane
„Equal Game“.
Komentátorská legenda založila turnaj pre deti z Detských
domovov a aj po jeho smrti má turnaj svoje pokračovanie. V
dňoch 24.-25. júna sa odohral 17. ročník populárneho turnaja
Centier pre deti a rodiny.
„Chlapci a dievčatá v spoločných tímoch, čo sú v skutočnosti reprezentácie jednotlivých krajov, hrajú klasické futbalové
zápasy jedenástich proti jedenástim a majú spoločný cieľ –
dostať sa na finálový turnaj a tam sa pokúsiť získať Pohár
Karola Poláka, a samozrejme, množstvo zaujímavých cien,“
povedal pre mediálneho partnera turnaja Denník Šport
Ľubomír Dranga, zástupca občianskeho združenia Múdry
pes, ktoré je organizátorom turnaja pre chlapcov a dievčatá
od 14 do 18 rokov v spolupráci so Slovenským futbalovým
zväzom a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
“Slovenský futbalový zväz v rámci svojho Grassroots programu podporuje rôzne formy futbalu. Futbal je hra všetkých, bez rozdielu pohlavia, veku, náboženstva, zdravia, rasy,
sociálneho statusu, kde nie je miesto pre diskrimináciu a
navyše ponúka spoločenské príležitosti a športovú hodnotu. Cieľom programu je zvyšovanie členskej základne SFZ,“

Január – Jún 2021

zdôraznil koordinátor Grassroots futbalu Vladimír Lupták.
Tak ako sa stalo zvykom, aj tentoraz sa bojovalo o účasť na
finálovom turnaji v semifinálových kolách. Celkovo sa tak do
turnaja zapojilo v aktuálnom ročníku osem družstiev, účasť
na finálovom turnaji si vybojovali tímy Žilinského, Košického,
Trnavského a Nitrianskeho kraja. Prvý semifinálový turnaj
sa uskutočnil v utorok 15. júna v Poprade, druhý bol na programe o deň neskôr v NTC Senec.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany

TASR a denník Šport.
VÝSLEDKY SEMIFINÁLOVÝCH TURNAJOV:

VÍŤAZNÁ TROFEJ PRE KOŠIČANOV

Semifinálový turnaj - NTC Poprad (15.6.2021):

Finálový turnaj hráčov a hráčok hostila tentoraz Spišská
Nová Ves a aj ostatný ročník priniesol vyrovnané a dramatické zápasy, keď v dvoch zo štyroch stretnutí sa rozhodovalo až v penaltovom rozstrele.

Výber KE kraja - Výber PO kraja 1:0
Výber BB kraja - Výber ZA kraja 0:4
Výber BB kraja - Výber PO kraja 1:5
Výber KE kraja - Výber ZA kraja 0:1
Výber KE kraja - Výber BB kraja 4:0
Výber PO kraja - Výber ZA kraja 0:2

Prvý videli diváci v úvodnom semifinále, v ktorom Košičania
zdolali obhajcu titulu z Trnavy na strely z pokutových kopov 3:2, v riadnom hracom čase skončil zápas nerozhodne 1:1.
V druhom semifinále si zabezpečili finálovú účasť Žilinčania po výhre 4:2 nad Nitrou. Samotné finále prinieslo rozuzlenie až v samom závere. Košičania niekoľko sekúnd pred
koncom duelu so Žilinou prehrávali 0:1, pred záverečným
hvizdom však stihli skóre zápasu vyrovnať, v penaltovej
lotérii potom zdolali svojho súpera 3:2 a tešili z celkového
prvenstva na turnaji.

Do finále postúpili výbery Žilinského a Košického kraja

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Na finálovom turnaji v Spišskej Novej Vsi sa zúčastnil aj
bývalý kapitán trnavského Spartaka, naposledy hráč MFK
Karviná Marek Janečka, ktorý odovzdával cenu pre najlepšieho hráča turnaja. Finálový turnaj sa hral pod záštitou
primátora Spišskej Novej Vsi, Pavla Bečarika.
Generálnym partnerom súťaže bola spoločnosť Nestlé a
hlavným partnerom Nadácia EPH, finančne alebo darmi
prispeli spoločnosti GIVsport, Tissot, BUREL s.r.o., Nadácia
Chemosvit, VÍNO MATYŠÁK, s.r.o., Nadácia TUBAPACK,
Coty Slovenská Republika, S.r.o., Allen & Overy Bratislava,
s.r.o., Camfil s.r.o., tTesco, DM drogerie markt, Metro, Music1st,
CK Daka, Henkel, Allianz, Tatravagónka a Nadácia SPP,
mediálnymi partnermi Majstrovstiev Slovenska centier pre
deti a rodiny vo futbale, Pohára Karola Poláka, boli RTVS,

Január – Jún 2021
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Semifinálový turnaj - NTC Senec (16.6.2021):
Výber TN kraja - Výber BA kraja 1:2
Výber NR kraja - Výber TT kraja 1:4
Výber NR kraja - Výber BA kraja 5:0
Výber TN kraja - Výber TT kraja 0:6
Výber TN kraja - Výber NR kraja 0:3
Výber BA kraja - Výber TT kraja 0:3

INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Hráč s najtvrdšou strelou: Anton Búry (výber Nitrianskeho
kraja)
Cena Fair Play: Martin Pačan (výber Žilinského kraja)
Najlepší brankár: Patrik Varga (výber Košického kraja)
Najlepší hráč: Adrián Gregor (výber Žilinského kraja)
Najlepší strelec: Jozef Šándor (výber Trnavského kraja)
- 3 góly

Do finále postúpili výbery Trnavského a Nitrianskeho kraja
VÝSLEDKY FINÁLOVÉHO TURNAJA:
ŠTVRTOK 24. 6. 2021
Výber Trnavského kraja – Výber Košického kraja 1:1, 2:3 p.k.
Výber Žilinského kraja – Výber Nitrianskeho kraja 4:2
PIATOK 25. 6. 2021
Zápas o 3.miesto:
Výber Trnavského kraja – Výber Nitrianskeho kraja 4:0
Finále:
Výber Žilinského kraja – Výber Košického kraja 1:1, 2:3 p.k.
KONEČNÉ PORADIE:
1. Výber Košického kraja
2. Výber Žilinského kraja
3. Výber Trnavského kraja
4. Výber Nitrianskeho kraja

Január – Jún 2021
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SKUPINOVÉ VIDEO-TRÉNINGY PRÍPRAVA NA McDONALD‘S CUP
Po úspešných videách pre deti zameraných na
individuálny rozvoj, uviedli do života McDonald’s spolu so Slovenským futbalovým zväzom, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, sériu videí skupinových
tréningov.
Prvú sériu video tréningov pripravil McDonald’s Cup pod
odborným vedením Slovenského futbalového zväzu na
konci februára tohto roka. Zamerané boli na individuálne
cvičenia detí, ktorým mohli zlepšovať kondíciu, vytrvalosť
a pomáhali rozvíjať pohybové zručnosti v domácom prostredí. „Prvá séria video-tréningov vznikla ako odpoveď
na obmedzené stretávanie sa detí so svojimi kamarátmi
a spolužiakmi. Pre deti sme preto pripravili jednoduché,
zábavné a účinné aktivity, ktoré mohli cvičiť aj samé
doma. Dnes sú opatrenia už voľnejšie a povolené máme
aj skupinové cvičenie. V druhej sérii video-tréningov im
tak prinášame efektívny návod na skupinové trénovanie a

Január – Jún 2021

zlepšenie futbalových zručností na ihrisku alebo školskom
dvore,“ povedala Lucia Polačeková zo spoločnosti McDonald’s, ktorá unikátny postupový turnaj pre deti prvého
stupňa základných škôl organizuje už 22 rokov pod názvom
McDonald’s Cup.
„Vieme, že deti sa počas pandémie hýbali a športovali výrazne menej. Športové futbalové tréningy na doma,
boli záchranným kolesom ako udržať s deťmi kontakt.
Po uvoľnení covid opatrení sa rozbehli školské krúžky, telesná a športová výchova na školách, ktoré sú jedným z
nástrojov, ako vrátiť deti zvyknuté na pravidelné tréningy
do normálneho režimu,“ vysvetľuje Pavol Smutný zo sekcie
MŠVVaŠ SR pre šport a ďalej dodáva: „V týchto dňoch pripravujeme novú koncepciu školského športu, ktorej cieľom
je pozrieť sa na pohybové a športové aktivity žiakov na
školách komplexne a vytvoriť viac priestoru, nápadov a inšpirácie, ktoré podporia aktívny životný štýl školákov.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Otvárame priestor pre zmysluplnú spoluprácu ministerstva, národných športových zväzov ako je napríklad Slovenský futbalový zväz, a súkromného sektora, podľa vzoru
v zahraničí. Príklad futbalovej súťaže pre najmenších - McDonald`s Cup - je výbornou ukážkou úspešnej spolupráce.“
PRE UČITEĽOV, TELOCVIKÁROV A TRÉNEROV FUTBALOVÝCH KEMPOV
Všetky videá sú koncipované ako inštruktážny materiál pre
pedagógov prvého stupňa základných kôl a učiteľov telesnej výchovy. Prinášajú im zrozumiteľný návod na prípravu

Január – Jún 2021

hravej hodiny telesnej výchovy, ktorá je zameraná na futbal
a konkrétnu vekovú kategóriu žiakov. Videá sú tiež výbornou
pomôckou pre vychovávateľky v školách, ktoré hľadajú pre
deti zmysluplné súťažné aktivity v popoludňajších hodinách
po skončení klasického vyučovania.
„Deti sa na McDonald’s Cup pripravovali už doma prostredníctvom našich individuálnych video-tréningov. Aktuálne im
prinášame ďalšiu možnosť na zdokonalenie pohybových
schopností a futbalových zručností s loptou, tentoraz prostredníctvom tréningov s učiteľom, trénerom a hlavne so spolužiakmi priamo na ihrisku, v telocvični, alebo na školskom dvore,“
tvrdí koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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NOVÝ ROČNÍK OD SEPTEMBRA 2021
Do posledného, prerušeného ročníka turnaja McDonald’s
Cup, sa minulý rok prihlásilo až 650 základných škôl. Aj keď
sa situácia výrazne zlepšuje, školy nemali možnosť hrať
súťaže s väčším počtom hráčov. „Veríme, že tieto skupinové video-tréningy inšpirujú a motivujú chlapcov i dievčatá, aby sa opäť naladili na hranie futbalu, prilákajú ich
späť na ihriská a zároveň pripravia na futbalové zápasy v
rámci nasledujúceho ročníka, počas ktorého nebude núdza
o skvelé futbalové momenty a zážitky,“ dodáva Vladimír
Lupták.

Január – Jún 2021

Všetky aktuality ročníka a tréningové videá nájdete na
webovej stránke turnaja www.mcdonaldscup.sk v sekcii
„Video tréningy, videá a návody na youtube McDonald’s
Cup SK a na facebookovom profile turnaja McDonald’s
CUP - Slovenská republika, a na stránkach SFZ v sekcii
Mládež a rozvoj.
https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/
McDonalds-cup/videotreningy-skupinove
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DAJME SPOLU GÓL S NOVINKOU
V PODOBE LICENCIE „UEFA
GRASSROOTS LEADER“
Projekt „Dajme spolu gól napísal“ v uplynulom školskom roku ďalšiu kapitolu a aj keď sa
boril so spoločenskými prekážkami v súvislosti s opatreniami v dôsledku pandémie, cestu
k realizácii si na konci školského roka predsa
len našiel. O zhodnotenie ostatného školského roka a
novinkách v blížiacom sa školskom roku 2021/22 sme v
súvislosti s projektom „Dajme spolu gól“ hovorili s koordinátor Grassroots futbalu SFZ, Vladimírom Luptákom.
Do realizácie projektu v minulom školskom roku výrazne
zasiahli protipandemické opatrenia. Aká bola odozva
škôl po opätovnom spustení projektu v máji, prakticky
na konci školského roka?
„Začnem konkrétnymi číslami. V školskom roku 2020/21
sme evidovali 339 prihlášok, z toho 229 z materských škôl
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a 110 zo základných škôl. Až do 19. mája nebolo možné
projekt realizovať, následne sme urobili všetko pre to, aby
deti mohli v závere školského roka opäť športovať. Aj preto sme predĺžili termín realizácie projektu o mesiac jún. Po
uvoľnení opatrení sa do projektu zapojilo 127 školských
zariadení, z toho 81 materských škôl a 46 základných škôl.“
Ako vnímate tieto údaje? Vládne spokojnosť?
„Je nám úprimne ľúto, že takmer dve tretiny prihlásených
škôl sa do projektu nezapojilo, na druhej strane vieme, že sa
tak stalo z objektívnych príčin v dôsledku celospoločenskej
situácie. Napriek okolnostiam sa nám podarilo zrealizovať
528 futbalových aktivít a do projektu sa zapojilo viac ako
2000 detí.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

18

GRASSROOTS

Dokončenie z predchádzajúcej strany
Z tohto pohľadu môžeme byť spokojní. Touto cestou by som
sa rád poďakoval trénerom a trénerkám za úsilie a samotnú
realizáciu projektu po uvoľnení opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky.“
Projekt ste netradične predĺžili až do samého konca
školského roka, konkrétne do konca mesiaca jún. V minulosti ste zvykli finišovať v máji, čo znamenalo predĺženie
termínu pre vás z organizačného hľadiska?
„Jedinou zmenou je skutočnosť, že v porovnaní s ostatnými
ročníkmi, certifikáty pre materské a základné školy, potvrdzujúce účasť škôl v práve skončenom školskom roku 2020/21 v
projekte, budeme odosielať až na konci augusta. Certifikáty
pre deti, ktoré sa zapojili do projektu sú k dispozícii na vytlačenie na titulnej stránke webového sídla www.dajmespolugol.sk.
Jeden ročník skončil, ten druhý klope na dvere. Aké inovácie pripravili tvorcovia projektu do nového školského roka
2021/22?
„Registrácia škôl pre nový školský rok bude možná od 23.8.
2021. Pre deti všetkých materských škôl, ktoré vyplnia pri-
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hlášku, máme pripravené futbalové maľovanky „Dajme spolu
gól“. Aj preto bude súčasťou prihlášky údaj o predpokladanom
počte zapojených detí, registrácia bude k dispozícii takisto na
www.dajmespolugol.sk. Ďalším významným míľnikom projektu sú potom školenia pre trénerov a učiteľov s licenciou UEFA
Grassroots leader.
Skúste na túto tému povedať viac. Čo to znamená v praxi?
Aké sú podmienky na získanie tejto licencie?
„Bavíme sa o online školeniach pre učiteľov, učiteľky, trénerov,
trénerky, ktoré im prinesú potrebné informácie k bezpečnému
a správnemu spôsobu realizácie futbalových aktivít v škole
a v klube pre danú vekovú kategóriu prípraviek na najnižších
úrovniach. Školenie v rozsahu 20 hodín bude zahŕňať teoretickú
časť na témy „budovanie efektívneho prostredia pre dieťa, úloha detského trénera, prvá pomoc, príprava, vedenie a plánovanie futbalových aktivít a podobne, a tiež praktické ukážky
pohybových aktivít a tréningov v kategórii prípraviek. Podrobnejšie informácie nájdu uchádzači v priebehu septembra na
webových sídlach SFZ, RFZ, ObFZ a www.dajmespolugol.sk.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Aké uplatnenie bude mať držiteľ tejto trénerskej licencie?
„Okrem toho, že držiteľ tejto licencie môže viesť futbalové
aktivity v škole a v klube pre danú vekovú kategóriu prípraviek, môže pôsobiť na poste trénera v ktoromkoľvek klube
v kategórii U11 v súťažiach v pôsobnosti Oblastných futbalových zväzov, prípadne Regionálneho futbalového zväzu.“
ŠKOLENIE SFZ - UEFA Grassroots leader
Názov školenia: UEFA Grassroots leader
Termín školenia: Od októbra 2021
Miesto školenia: Online forma pre školy spolupracujúce s
klubmi s licenciou FA a ÚTM SFZ
Podmienky:
Zaplatenie členského poplatku SFZ v
sume 11 Eur (Smernica SFZ o spôsobe uhrádzania členského
príspevku SFZ a schváleného konferenciou SFZ zo dňa 28.3.
2021).
Počet uchádzačov: Neobmedzený
Prihlášky: Elektronickou registráciou na https://ticketing.
futbalsfz.sk/events
Organizátor: Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania
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trénerov a Oddelenie mládeže a koncepcie rozvoja futbalu
SFZ.
Základné informácie:
1. Začiatok školenia: Október 2021.
2. Školenie bude prebiehať online formou, celkovo zahŕňa
20 vyučovacích hodín.
3. Školenie je určené pre učiteľov (v materskej škole, na 1.
stupni ZŠ prípadne pre vychovávateľky a ďalších učiteľov
na ZŠ), študentov posledných ročníkov učiteľského smeru na vysokých školách, rodičov, trénerov, aktívnych aj
bývalých hráčov, futbalových nadšencov.
4. Po úspešnom absolvovaní bude mať tréner oprávnenie
na:

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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• Na pôsobenie v školských projektoch rozvoja futbalu SFZ
(projekt Dajme spolu gól, Disney Playmakers)
• Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní
prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to len v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) prípadne Regionálnym futbalovým zväzom
(RFZ).
• Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní
prípravy hráčov (5-11 ročných) v družstvách prípraviek
ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou
pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
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5. Pre účasť na školeniach trénerskej licencie „UEFA Grassroots leader“ nie je potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky.
6. Na školenie sa môže prihlásiť iba osoba staršia ako 18
rokov v čase ukončenia školenia.
7. Na školenie sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase
školenia dočasný alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.
8. Technický úsek SFZ je oprávnený odmietnuť prijatie
uchádzača na školenie v prípade záznamu v registri trestov.
9. Dĺžka platnosti UEFA Grassroots leader licencie je 3 roky.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Podmienky prijatia na školenie UEFA Grassroots leader:
• Základné zručnosti práce s počítačom.
• Podanie prihlášky na školenie.
• Doplnenie povinných osobných údajov do „Registračného
formulára člena SFZ“.
• Nahranie skenu „Potvrdenia SFZ od všeobecného lekára
o zdravotnej spôsobilosti na výkon trénerskej činnosti“ nie
staršie ako 3 mesiace.
• Nahranie skenu výpis z registra trestov (splnenie podmienky bezúhonnosti športového odborníka v športe

mládeže podľa ustanovenia paragraf 7 odsek 4 Zákona o
športe).
• Úhrada členského poplatku SFZ.
• Záujemcovia o školenie, ktorí splnia uvedené podmienky, budú zaradení do školenia UEFA Grassroots leader a
zároveň im budú na e-mailové adresy odoslané informácie
a linky s odkazmi na školenie.
Po ukončení školenia UEFA Grassroots leader:
• Po absolvovaní školenia získa úspešný absolvent UEFA
Grassroots leader certifikát a štatút športového odborníka,
ktorý bude súčasne evidovaný v jeho profile (v časti trénerské
licencie) v informačnom systéme Slovenského futbalu (ISSF)
• Získa prístup k ďalším metodickým materiálom v oblasti
Grassroots futbalu (napr. batérie praktických ukážok futbalových aktivít v MŠ, ZŠ, a cvičení pre kategóriu prípraviek, atď.)
cez platformy SFZ.

Január – Jún 2021
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1. LIGA ŽIEN 2021/22
ÚČASTNÍCI:
ŠK Slovan Bratislava
Spartak Myjava
FC Nitra
AS Trenčín
FC Petržalka
MŠK Žilina
FC Spartak Trnava
MFK Dukla Banská Bystrica
MFK Ružomberok
FC Union Nové Zámky
1. KOLO:
FC Nitra - MFK Dukla Banská Bystrica
Spartak Myjava - MFK Ružomberok
ŠK Slovan Bratislava - FC Union Nové Zámky
AS Trenčín - FC Spartak Trnava
FC Petržalka - MŠK Žilina
NOVINKOU POVINNÁ LICENCIA, PRIHLÁŠKU NEPODAL
BARDEJOV
Pri pohľade na desiatku účastníkov, v aktuálnom súťažnom
ročníku chýba tabuľkový líder z minulej sezóny Partizán
Bardejov. Ašpirant na titul po tom, čo sa nekvalifikoval
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do tohtoročnej edície Ligy majstrov, prihlášku do nového
súťažného ročníka nepodal. „Bardejov sa verejne vyjadril
k pocitom krivdy v súvislosti s nezaradením do prestížnej
európskej pohárovej súťaže, no Slovenský futbalový zväz
postupoval podľa litery pravidiel a v súlade so súťažným
poriadkom SFZ,“ vysvetlila z pozície administratívno-organizačného pracovníka rozvoja ženského futbalu SFZ
Natália Látal Mackovičová.
Horúcou novinkou je povinnosť prvoligových klubov splniť
podmienky licenčného konania pre 1. ligu žien. „Stalo sa tak
premiérovo v histórii ženskej prvoligovej súťaže. Okrem iného, licenčné kritériá ukladajú klubom povinnosť zriadiť a
zaradiť do súťaží aj ženské družstvá WU15 a WU19, mať
vyrovnané finančné záväzky voči zamestnancom, napr.
voči trénerom z predošlej sezóny, či absolvovať povinné
lekárske prehliadky všetkých hráčok kádra. Vychádzali
sme z licenčného manuálu UEFA, ktorý platí pre kluby, ktoré
vstupujú do ženskej edície Ligy majstrov. My sme nároky
prispôsobili našim domácim podmienkam a požiadavkám.
Vnímam to ako obrovský krok smerom k samotnej organizácii 1. ligy a vnímaniu súťaže zo strany verejnosti,“ dodala Natália Látal Mackovičová.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Okrem Bardejova absentuje v porovnaní s minulým ročníkom aj ženské družstvo z Popradu, ktoré nakoniec nepožiadal
o licenčné konanie pre 1. ligu žien. Osmičku tradičných účastníkov tak doplnili nováčikovia MFK Ružomberok a FC Union
Nové Zámky, teda družstvá, ktoré figurovali v minulom
roku na čele druholigových súťaží A-skupiny a B-skupiny.
„Obidva kluby prejavili záujem o účinkovanie v 1. lige, návrh
schválil Výkonný výbor SFZ, následne prebehlo skrátené licenčné konanie a potom už nič nebránilo obidvom klubom
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zaradiť sa medzi účastníkov aktuálneho ročníka, očakávame od nich zvýšenie kvality 1. ligy žien,“ vysvetlila Látal
Mackovičová.
Novinkou je tiež nový hrací systém. V rámci základnej
skupiny sa stretnú družstvá dvojkolovo systémom doma-vonku, po 18. kole sa súťaž rozdelí na dve časti. Prvých
päť tímov bude hrať opäť systémom doma-vonku v skupine o titul, druhá pätica rovnakým spôsobom o záchranu.
Spolu tak družstvá odohrajú v rámci 28 kôl v rámci ročníka
po 26 zápasov.
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2. LIGA ŽIEN 2021/22
ÚČASTNÍCI:
SKUPINA A:
ŠK 2011 Pečeňady
KFC Komárno
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble
NŠK 1922 Bratislava
GFC Topoľčany
FC Baník Prievidza
TJ Kopčany
Futbalová komunita Kozmos
OFK Dunajská Lužná

MŠK Považská Bystrica - MŠK Fomat Martin
Voľno: FC Košice
NÁVRATY NŠK, KOPČIAN A PRIEVIDZE
V skupine A figuruje niekoľko nových zaujímavých družstiev.
Klub NŠK 1922 Bratislava účinkoval v minulosti v súťaži pod
názvom „NMŠK“, staronovými účastníkmi sú aj Telovýchovná jednota Kopčany a FC Baník Prievidza.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

SKUPINA B:
Košice
Zemplín Michalovce
Považská Bystrica
Beluša
Tatran Prešov
MŠK Fomat Martin
FK Poprad
1. KOLO – SKUPINA A (28. - 29.8.)
ŠK 2011 Pečeňady - OFK Dunajská Lužná
KFC Komárno - Futbalová komunita Kozmos
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - TJ Kopčany
NŠK 1922 Bratislava - FC Baník Prievidza
Voľno: GFC Topoľčany
1. KOLO – SKUPINA B (28. - 29.8.)
MFK Zemplín Michalovce - FK Poprad
FK Beluša - 1. FC Tatran Prešov

Január – Jún 2021
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Špeciálnu pozornosť púta aj absolútny nováčik na druholigovej scéne, družstvo s názvom Futbalová komunita Kozmos. „V kádri nájdeme aj mamičky, ktoré sa venovali futbalu
v minulosti. Niekoľko príležitostných zápasov odohrali aj v
minulom roku a teraz sa rozhodli zmerať si sily aj v rámci
majstrovských stretnutí a podali si prihlášku do II. ligy. Ich
účasť je určite príjemným oživením súťaže,“ komentovala
vstup nového klubu do súťaže Natália Látal Mackovičová.
Konkurovať im môžu dievčatá spod Tatier, družstvo FK Poprad. Prihlášku do 1. ligy vymenili funkcionári klubu za miestenku v druholigovej súťaži a budú jedným z ašpirantov na
postup, staronovými účastníkmi II. ligy sú 1. FC Tatran Prešov
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a MŠK Fomat Martin. Čo sa skrýva za návratom viacerých
klubov do súťaže? „Odpoveď treba hľadať v dievčatách,
ktoré pôsobili v predošlých sezónach v kategórii WU19. Vekovo túto hranicu prekonali a klubom tak „dospeli“ seniorské
družstvá, ktoré teraz prihlasujú do seniorských súťaží,“ ozrejmila situáciu na domácej scéne Látal Mackovičová.
Zaujímavosťou je nepárny počet účastníkov oboch skupín.
Jediným presunom by mohol byť počet účastníkov oboch
skupín párny. „Uvažovali sme podobným spôsobom, ale
narazili sme na geografickú hranicu klubov. V B-skupine by
sa nám zrazu objavili iba štyri kluby a toto nerovnovážne rozloženie sme považovali za neakceptovateľné.“
Víťazné družstvá obidvoch skupín odohrajú na konci sezóny
kvalifikáciu o postup do 1. ligy žien, kam postúpi víťazný tím
(ak splní stanovené licenčné podmienky).
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1. LIGA DORASTU WU19 a WU15
ÚČASTNÍCI – SKUPINA A:
ŠK Slovan Bratislava
FC Nitra
FC Union Nové Zámky
FC Spartak Trnava
FC Petržalka
NŠK 1922 Bratislava
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble
FK Senica
FK DAC 1904 Dunajská Streda
Spartak Myjava
ÚČASTNÍCI – SKUPINA B:
AS Trenčín
MŠK Žilina
GFC Topoľčany
JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka
FC Baník Prievidza
MŠK Považská Bystrica
MFK Dukla Banská Bystrica
MŠK Fomat Martin
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ÚČASTNÍCI – SKUPINA C:
MFK Ružomberok
1. FC Tatran Prešov
Partizán Bardejov BŠK
FC Košice
MFK Zemplín Michalovce
FK Železiarne Podbrezová
FK Poprad
Elitná súťaž mládeže, alebo tiež ľudovo prezývaná „dvojičková súťaž“, je rozdelená podľa regiónov do troch skupín,
celkovo sa v ročníku 2021/22 predstaví v dorasteneckých
ligových súťažiach žien WU19 a WU15 až 25 klubov (10 v
skupine-A, 8 v skupine-B a 7 v skupine-C).
Družstvá odohrajú v základnej časti v rámci skupín zápasy
systémom doma-vonku, v nadstavbovej časti nastúpia
proti sebe tímy zo skupín A a B, pričom C-skupina odohrá
nadstavbovú časť samostatne. Víťazi jednotlivých skupín
sa potom stretnú na záverečnom turnaji o majstra SR,
ktorého dejiskom bude ihrisko v Liptovskom Mikuláši. Ligové súťaže obidvoch kategórií majú stanovený štart na
víkend 21.-22. augusta 2021.
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FUTBALOVÉ KEMPY PRE DIEVČATÁ
V RADAVE A SIGORDE
Slovenský futbalový zväz v spolupráci s CFT
Academy zorganizoval aj v tomto roku pre dievčatá letné futbalové kempy na západnom a
východnom Slovensku.
Radava a Sigord sa stávajú miestom letných stretnutí mladých
adeptiek futbalového remesla, miestom, kde pod vedením
kvalifikovaných trénerov a tréneriek absolvujú základy futbalovej abecedy alebo zdokonaľujú svoje predtým nadobudnuté
zručnosti. O popularite a obľúbenosti kempu hovoria počty
zúčastnených hráčok. Kým v minulom roku boli súčasťou kempu v Radave tri desiatky dievčat, v tomto roku pricestovalo 87
mladých futbalistiek.

evčat na kempoch na úrovni 50 dievčat, aktuálne sme sa prehupli cez hranicu 150 futbalistiek a verím, že počas nasledovných
ročníkov nám tieto čísla ešte porastú.“
Okrem športového a futbalového rozmeru má organizácia
kempov aj ďalší rozmer. Stali sa miestom príjemne stráveného
času a vytvárania nových priateľstiev. „Ako som už spomenula,
kempy sú dostupné aj pre neregistrované hráčky, pre dievčatá,
ktoré sa s futbalom zoznamujú.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

„Teší nás nárast záujmu dievčat a skutočnosť, že sme mohli
privítať ďalšie nové dievčatá.
Kempy organizujeme každoročne počas letných mesiacov v
dvoch termínoch na západnom a východnom Slovenku, po
prvom šesťdňovom kempe v Radave (5.-10.7.) sme sa presunuli
na východ Slovenska do Sigordu. Hlavnou myšlienkou tohto
projektu je spojenie futbalu a zábavy pod vedením kvalifikovaných trénerov a tréneriek pre futbalovo aktívne ale aj neaktívne dievčatá,“ povedala koordinátorka rozvoja ženského futbalu SFZ Miriama Matulová.
Veľkú zásluhu na úspešnej organizácii kempov má CFT Academy (Centrum futbalových talentov). „Máme za sebou niekoľkoročnú spoluprácu a musím povedať, že kolegovia z CFT
vedia každým rokom milo prekvapiť svojim precíznym prístupom, samotnou organizáciou, a atmosférou, ktorú na kempoch vytvárajú. Výsledkom ich práce sú potom samotné počty
zúčastnených dievčat, ktoré nám každoročne stúpajú. Zo záujmu o kempy a celkového progresu sa veľmi tešíme, veď ešte
pred tromi rokmi sme evidovali celkový počet zúčastnených di-

Január – Jún 2021
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Okrem športovej sebarealizácie sa tak dievčatám ponúka aj
možnosť
nadviazať nové kamarátstva a zažiť ďalšie zážitky a dobrodružstvá, ktoré pobyty v našich kempoch prinášajú,“ zdôraznila
Miriama Matulová.
A aké sú ambície organizátorov kempov do budúcnosti?
„Naším cieľom je navýšenie celkového počtu kempov a zorganizovať ich na viacerých miestach v rámci celého Slovenska. Radi by sme tak vytvorili možnosť zúčastniť sa kempov ešte väčšiemu počtu dievčat a zároveň je našim cieľom
neustále napredovať v zlepšovaní kvality a podmienok, ktoré
na kempoch vytvárame. Týmto by som sa rada poďakovala
tiež spoločnosti Sintra Šport z Trenčína, ktorá nám poskytla vo
forme sponzorského daru materiálne zabezpečenie pre účastníčky, čím významne pomohla k zvýšeniu kvality tohto dnes už
na Slovensku pre dievčatá tak populárneho projektu,“ dodala
na záver koordinátorka rozvoja ženského futbalu SFZ Miriama
Matulová.
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MARTIN HASPRÚN: „VIEME
VYTVÁRAŤ PODMIENKY A
POMÁHAŤ, ZÁPASY A TRÉNINGY
VŠAK NENAHRADÍ NIKTO A NIČ.“
Horúce témy v súvislosti s dopadom pandémie
na členskú základňu registrovaných hráčov, s
aktuálnym stavom mládežníckych strategických projektov SFZ, reakciou technického
úseku SFZ na nízku zápasovú vyťaženosť
mládežníckych výberov a pohľadom smerom do budúcnosti slovenského futbalu, sme rozoberali s technickým
riaditeľom a manažérom mládeže a koncepcie rozvoja
futbalu SFZ, Martinom Hasprúnom.
Keby ste mali označiť tému, ktorú považujete za najcitlivejšiu a najdôležitejšiu spomedzi všetkých v gescii
technického úseku, ktorá by to bola?
„Jednoznačne úbytok registrovaných hráčov.“
Môžete byť konkrétnejší?
„V dôsledku opatrení sme stratili veľké množstvo mladých
registrovaných hráčov. Zápisy o stretnutiach nepustia. Podľa
posledných kompletných štatistík z októbra 2020 sme evidovali približne 90.000 hráčov, teraz je ich o 12.000 menej.
Najväčší úbytok nastal v dorasteneckých kategóriách a v
amatérskom futbale. Dá sa povedať, že približne polovica patrí do mládežníckeho futbalu, druhá do amatérskeho
futbalu dospelých. Nezostáva nám nič iné, len pracovať na
programoch a projektoch, ktorými by sme pritiahli deti a dospelých naspäť k športovaniu a k futbalu.“
Aké sú vaše aktuálne možnosti, kadiaľ vedie cesta?
„Chceli by sme viac promovať projekt „Dajme spolu gól“,
ktorý je dobre nastavený, rozvíja sa, má potenciál, ale samotného efektu a plodov práce v podobe nárastu členskej
základne sa môžeme dočkať až o niekoľko rokov. Oslovujeme tiež kluby a zdôrazňujeme im význam zakladania
mužstiev do 11 rokov. Pripravili sme pre nich súťaž, ktorá už
beží a kluby do nej registrujú hneď tri družstvá – U9, U10 a
U11. Samozrejme, na to potrebujú disponovať dostatočným
počtom hráčov pre každú vekovú kategóriu.“
Aká je odozva klubov?
„Pozitívna. Aktuálne vytvorilo túto „trojičku“ prípravkárskych
tímov až 60 klubov. Pôvodne sme súťaž chystali pre futbalové akadémie a Útvary talentovanej mládeže, ktoré sa mali
do súťaží prihlásiť povinne. Príjemným prekvapením bol
záujem ďalších dvoch desiatok klubov. Aj toto je cesta ako
zvyšovať členskú základňu, aj keď aj v tomto prípade platí,
že na nárast čísiel si budeme musieť ešte istý čas počkať.“
Motivuje SFZ kluby k zakladaniu družstiev týchto kategórií?
„Všetkým klubom, ktoré disponujú dostatočným počtom
detí a sú zaradené do súťaží, poskytujeme materiálne zabezpečenie, nevyhnutné pre realizáciu zápasov. Hovorím
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o menších futbalových bránach 3x2 a 5x2, aby mohli hrať
súčasne na dvoch alebo troch ihriskách. A samozrejme
lopty trojky a štvorky, určené pre tieto kategórie.“
Dovolíte si tvrdiť, že úbytok hráčov môžeme pripísať na
konto dôsledkov pandémie?
„Určite áno. Od roku 2013 sme mali stúpajúci trend hráčov.
Dáta a počty hráčov vidíme v systéme ISSF. Disponujeme
tzv. „čistými údajmi“. Vieme povedať, ktorý hráč je registrovaný a vieme povedať, ktorý je aktívny a figuroval v
zápise o stretnutí. Nemáme tam mŕtve duše, nemáme tam
nikoho, kto by sa v súťažnom ročníku aktívne nezapojil do
hry. A tieto čísla nám za posledné roky stúpali kontinuálne
po tisícoch smerom hore. Aj u dievčat, aj u chlapcov. Až
doteraz, kedy sa krivka nasmerovala smerom dole.“
Čo myšlienka osloviť všetkých, ktorí zavesili kopačky
na klinec a vyzvať ich k návratu na trávniky?
„Minimálne polovica z nich presiahla dorastenecký vek. Už
to nie sú mládežníci, skôr hovoríme o mladých ľuďoch, ktorí
si v živote našli nové koníčky, nastavili inak životné priority,
venujú sa niečomu inému. Samozrejme, nie je vylúčené, že
časom sa vrátia. Presnejšie údaje zistíme v septembri-októbri, po tom, čo sa nám rozbehnú súťaže. Budem veriť, že
niektorí sa k futbalu vrátia, ale ako som povedal, ich životy
sa medzitým nastavili inak a nebude ľahké ich znovu
prilákať naspäť k futbalu.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Jedným z hlavných pilierov nárastu členskej základne
je úspešný projekt „Dajme spolu gól.“ Novinkou sú pripravované školenia SFZ s názvom UEFA Grassroots leader.
„Absolventi školenia dostanú základné, všeobecné informácie ako trénovať, ako zostaviť tréningovú jednotku,
ako poskytnúť prvú pomoc, aké cvičenia vybrať. K tomu
im samozrejme SFZ pripraví ponuku obrazových videí.
Cieľovou skupinou sú učitelia a ľudia, ktorí majú záujem
zapojiť sa do projektu. Našou veľkou ambíciou je v blízkej
budúcnosti, v spolupráci s organizátormi McDonald‘s Cup,
rozšíriť pravidelnú pohybovú aktivitu, resp. krúžkovú činnosť na základných školách, aj pre tretiakov a štvrtákov.
Doteraz bol projekt určený pre 1. a 2. triedu ZŠ.“
Ako hodnotíte uplynulý školský rok 2020/21? Projekt
bol spustený na konci mája, aktívne sa do diania zapojila približne tretina registrovaných škôl. Veľa? Málo?
„Odzrkadľuje to objektívne možnosti realizácie vzhľadom
na danú situáciu. Niektorým školám sa neoplatilo na konci
mája vstupovať do projektu. Protipandemické opatrenia

boli v rôznych častiach Slovenska rozdielne. Kto mohol, ten
sa zapojil. Nemyslím si, že nám počty škôl klesnú. Vieme, že
školy a škôlky sú dostatočne motivované a chcú v projekte
pokračovať. Projekt je dobre nastavený treba ho ešte viac
promovať, dostať do povedomia verejnosti.“
Z pohľadu technického riaditeľa ste museli riešiť nejeden rébus aj v súvislosti s nomináciou ženských klubov
do európskych pohárových súťaží. Rezonovala najmä
kauza účasti/neúčasti Bardejova v nasledujúcej edícii
ženskej Ligy majstrov 2021/22.
„Musíme vziať do úvahy skutočnosť, že v ženských súťažiach sa neodohralo ani 50 % zápasov. A tým, že sme mali
stanovený z UEFA deadline na prihlásenie ženských klubov
do európskych pohárových súťaží, nastala situácia, aká
nastala. Podľa platných predpisov sme nemohli postupovať inak. Mohli sme sa rozhodnúť nenahlásiť do Ligy
majstrov nikoho. Ale aký by to malo význam pripraviť
naše mužstvá o cennú skúsenosť? Museli sme tak akceptovať výsledky z minulej sezóny, ktorá bola odohraná aspoň z dvoch tretín. Na základe toho získal v seniorskej Lige
majstrov právo účasti ženský tím bratislavského Slovana.
Zaujímavosťou je, že podľa tých istých pravidiel dorastenci
Slovana, napriek tomu, že boli na 1. mieste, prepustili miestenku do dorasteneckej LM Žilinčanom, ktoré mali právo
účasti za minulý súťažný ročník.“
Verdikt niesli Bardejovčanky veľmi ťažko.
„Rozumiem im. Táto doba nie je spravodlivá. Európsky
šampionát sa hral niekde s divákmi, niekde bez divákov.
Niektoré mužstvá sa letecky presúvali cez celý kontinent,
niektoré sa pripravovali v domácom prostredí. V Lige majstrov hral Liverpool domáci zápas v Budapešti a mohli by
sme pokračovať. V danej situácii vzniká veľa kompromisov a niekedy nemáte šancu vyrieknuť spravodlivý ortieľ.“
Do ženskej II. ligy sa prihlásilo niekoľko nových tímov.
Ako si to vysvetľujete?

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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„Ťažko povedať. Myslím si, že aj tu zohrala svoju úlohu
pandémia. Ľudia chcú športovať. Niektorí sa hýbať prestali, niektorým pohyb začal chýbať. Predpokladám však,
že tu zohral úlohu hlad po športovaní.“
Ako vnímate situáciu v mládežníckom futbale? Reprezentačná 16-ka neodohrala počas kalendárneho roka
ani jeden zápas, ďalšie výbery majú na konte minimum
stretnutí. Čo to znamená pre mládežnícky reprezentačný futbal?
„Treba si uvedomiť, že situácia sa dotkla všetkých krajín.
Nielen my sme postihnutí, dôsledky budú rátať aj v ostatných krajinách. Kluby na úrovni akadémií sa so situáciou
vyrovnali dobre. Vytvorili si online tréningy, individuálne
plány. Áno, toto nikdy nenahradí skutočný kolektívny
tréning, na druhej strane sa nedá povedať, že by sa chlapci
vrátili naspäť zanedbaní a nepripravení. Paradoxne, niektorým mládežníkom korona pomohla tým, že tých najtalentovanejších kluby zaradili do A-tímu a absolvovali
kvalitný tréningový proces. Do akej miery to mládežníkov
posunulo dopredu, ukáže blízka budúcnosť.“
Ako ste sa popasovali s tvorbou novej reprezentačnej
15-ky?
„Kategóriu novej 15-ky sme prakticky nevideli. Aj preto sme
v júni zorganizovali zápasy regionálnych výberov Stred –
Východ a Západ – Bratislava, aby sme si chlapcov aspoň
trochu zmapovali a na augustovom memoriáli Gejzu Princa vyberieme hráčov do reprezentačného výberu U15. Zápasová prax našim mládežníkom chýbať bude. O tom netreba diskutovať. Na druhej strane, vysporiadať sa s tým
bude musieť celá Európa.“
V júni 2022 bude Slovensko usporiadateľom ME hráčov
do 19 rokov. Veľká výzva?
„Skúsenosti s organizáciou finálových turnajov už máme,
v roku 2013 sme u nás hostili finálový turnaj ME hráčov
do 17 rokov a o tri roky neskôr ME hráčok do 19 rokov. Ako
hostiteľská krajina máme účasť na šampionáte zabezpečenú a tomu je prispôsobená aj príprava pre túto vekovú
kategóriu. V októbri, v rámci prípravy, organizujeme turnaj
štyroch krajín za účasti Holandska, Nemecka a Portugals-
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ka. Budeme sa snažiť urobiť všetko pre úspech. Dúfam, že
nám pandémia opäť nenaruší plány.“
Ako vnímate oblasť vzdelávania? Zdá sa, že online
vzdelávanie dostalo definitívne zelenú.
„Paradoxne sme zistili, že online vzdelávanie môže byť
prospešné z pohľadu obsahu vzdelávania a najmä – je
efektívne. Dnes vieme, že online platformy vedia naplniť
naše potreby a nie vždy sa musíme stretávať s účastníkmi
kurzov a školení osobne. Stále však platí, že osobný kontakt je lepší, ale v menších skupinkách, v istých prípadoch,
vieme efektívne pracovať aj na báze online.“
Dnes nikto nedokáže predikovať, čo prinesú najbližšie
mesiace. Je Slovenský futbalový zväz pripravený aplikovať, v prípade neočakávaných udalostí, záložný
plán B?
„Uplynulý rok bol veľkou školou, sme pripravení. Upravili
sme do určitej miery predpisy. Ak by sa niečo stalo a museli
by sme súťaže nebodaj prerušiť, vieme ako postupovať.
Čo však nevieme nahradiť v prípade tretej vlny pandémie,
je zápasový proces a tréning ako taký. Môžeme vyvíjať
úsilie aby nám ľudia od futbalu neodišli, môžeme ponúkať
alternatívy ako športovať v súlade s nariadeniami, pripravovať súťaže, podporovať projekty, ale samotné zápasy
a tréningy nenahradíme. Ak chýba rok, je to veľa. Ak by
chýbal ďalší, žiaľ, prišli by sme pravdepodobne generačne
o niektoré ročníky. Nehovoriac o značnej strate registrovaných hráčov.“
V hre je budúcnosť, výzvy, ciele, programy, vízie - čo si
prajete z pohľadu technického riaditeľa SFZ do ďalšieho obdobia?
„Aby sme začali fungovať normálne. Aby sme začali hrať
súťaže za normálnych podmienok, nech
sú ich súčasťou nielen samotní aktéri ale aj diváci. Nech
majú fanúšikovia a rodičia možnosť prísť pozrieť sa na
svoje deti, na futbal. Istý čas ešte budeme musieť rešpektovať zvýšené hygienické opatrenia, ale bol by som nerád,
keby sa štadióny a ihriská zatvorili a nemohlo by sa na nich
športovať. Prajem všetkým radosť z pohybu, zo života a
nech je futbal cesta k radosti a zdraviu nás všetkých.“
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SR A
CYPRUS – SLOVENSKO 0:0
24.03.2021 – Nikózia, kvalifikácia MS 2022
ŽK: D. Demetriou, Pittas (Cyprus)
SLOVENSKO: Dúbravka – Pekarík, Škriniar, Hancko,
Hubočan – Kucka, Hrošovský, Bero (78. Schranz) –
Duda (84. Strelec), Boženík (60. M. Ďuriš), A. Rusnák
(60. Greguš). Tréner: Štefan Tarkovič.
SLOVENSKO – MALTA 2:2 (0:2)
27.03.2021 – Trnava, kvalifikácia MS 2022
Góly: 49. Strelec, 53. Škriniar - 16. Gambin, 19. Satariano
ŽK: M. Ďuriš, Koscelník – Camenzuli, Bonello
SLOVENSKO: Kuciak – Koscelník, Valjent, Škriniar, Hancko (39. Holúbek) – Kucka (46. Strelec),
Hrošovský (82. Schranz), Greguš - Suslov (72. A.
Rusnák), M. Ďuriš (46. Boženík), Mak. Tréner: Štefan
Tarkovič.
SLOVENSKO – RUSKO 2:1 (1:0)
30.03.2021 – Trnava, kvalifikácia MS 2022
Góly: 38. Škriniar, 74. Mak - 71. Mario Fernandes
ŽK: Hromada - Žemaletdinov, Dzjuba
SLOVENSKO: Kuciak – Pekarík (90.+2 Pauschek),
Šatka, Škriniar, Hubočan – Kucka, Hromada (61.
Hrošovský) – Koscelník, Duda, Mak (76. M. Ďuriš) –
Schranz (90.+2 Strelec). Tréner: Štefan Tarkovič.
BULHARSKO - SLOVENSKO 1:1 (1:1)
01.06.2021 – Ried im Innkreis, prípravný zápas
Góly: 27. Bénes - 9. A. Iliev
ŽK: Suslov (SR)
SLOVENSKO: Kuciak (46. Rodák) – Pekarík, Šatka,
Vavro, Holúbek – Lobotka (81. M. Ďuriš), Bero (72.
Hrošovský) – Haraslín (56. Suslov), Bénes, Weiss ml.
(56. Jirka) – Boženík (46. Strelec). Tréner: Štefan Tarkovič.
RAKÚSKO - SLOVENSKO 0:0
06.06.2021 – Viedeň, prípravný zápas
ŽK: Hubočan (SR)
SLOVENSKO: Dúbravka – Pekarík, Šatka, Škriniar,
Hubočan – Kucka (63. Hrošovský), Hromada (63.
Greguš) – Haraslín (76. Koscelník), Duda (76. Bénes),
Mak (63. Weiss ml.) – Schranz (7. M. Ďuriš). Tréner:
Štefan Tarkovič.
POĽSKO - SLOVENSKO 1:2 (0:1)
14.06.2021 – Petrohrad, ME 2020
Góly: 46. Linetty - 18. Szczesny (vl. gól), 69. Škriniar
ŽK: Krychowiak - Hubočan
ČK: 62. Krychowiak (Poľsko)
SLOVENSKO: Dúbravka – Pekarík (79. Koscelník),
Šatka, Škriniar, Hubočan – Kucka, Hromada (79.
Hrošovský) – Haraslín (87. M. Ďuriš), Hamšík, Mak
(87. Suslov) – Duda (90.2+ Greguš). Tréner: Štefan
Tarkovič.
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ŠVÉDSKO - SLOVENSKO 1:0 (0:0)
18.06.2021 – Petrohrad, ME 2020
Gól: 77. Forsberg (11m)
ŽK: K. Olsson - Dúbravka, Duda, Weiss ml.
SLOVENSKO: Dúbravka – Pekarík (65. Haraslín),
Šatka, Škriniar, Hubočan (84. Hancko) – Kucka,
Hrošovský (84. M. Ďuriš) – Koscelník, Hamšík (77.
Bénes), Mak (77. Weiss ml.) – Duda. Tréner: Štefan
Tarkovič.
ŠPANIELSKO - SLOVENSKO 5:0 (2:0)
23.06.2021 – Sevilla, ME 2020
Góly: 30. Dúbravka (vl.gól), 45.+ Laporte, 56. Sarabia,
67. Ferrnan Torres, 71. Kucka (vl.gól)
ŽK: Busquets, Jordi Alba - Duda, Škriniar
R: B. Kuipers – S. van Roekel, E. Zeinstra (Holandsko),
11.204 divákov
SLOVENSKO: Dúbravka – Pekarík, Šatka, Škriniar,
Hubočan – Haraslín (69. Suslov), Kucka, Hromada (46. Lobotka), Mak (69. Weiss ml.) – Hamšík (90.
Bénes) – Duda (46. M. Ďuriš). Tréner: Štefan Tarkovič.

SR 21
UZBEKISTAN 23 - SLOVENSKO 21 0:2 (0:0)
25.03.2020 / Lara / Antalya Cup 2021
Góly: 56. M. Trusa, 80. A. Goljan
ŽK: M. Gono, S. Nebyla (SR)
SLOVENSKO U21: D. Chudý – P. Kováčik (65. S. Suľa),
G. Tumma (46. M. Malý), T. Nemčík (46. M. Pišoja), M.
Vojtko (46. V. Barbora) – M. Gono (46. S. Nebyla), P.
Pokorný „C“ (46. T. Múdry), J. Bernát (46. D. Potoma) –
A. Kaprálik (65. M. Kmeť), M. Trusa (65. R. Gerebenits),
P. Iľko (46. A. Goljan). Tréner: Jaroslav Kentoš.
SEVERNÉ MACEDÓNSKO 21 - SLOVENSKO 21 2:2
(1:0)
27.03.2020 / Lara / Antalya Cup 2021
Góly: 24. D. Churlinov, 55. M. Radulovikj Veličkovikj –
76. P. Iľko, 89. M. Radulovikj Veličkovikj (vl. gól)
ŽK: nikto
SLOVENSKO U21: Ľ. Belko – S. Suľa (64. K. Mihálek),
M. Malý, M. Pišoja (46. T. Nemčík), V. Barbora (64. M.
Vojtko) – S. Nebyla (64. J. Bernát), T. Múdry „C“ (64.
P. Pokorný), D. Potoma (64. M. Gono) – M. Kmeť (64.
P. Iľko), R. Gerebenits (64. J. Kadák), A. Goljan (80. A.
Kaprálik). Tréner: Jaroslav Kentoš.
UKRAJINA 21 - SLOVENSKO 21 2:3 (0:0)
29.03.2020 / Belek / Antalya Cup 2021
Góly: 48. M. Mudryk, 56. B. Vjunnyk – 63. J. Bernát,
70. M. Trusa, 83. M. Kmeť
ŽK: M. Mudryk – P. Kováčik, P. Pokorný
SLOVENSKO U21: R. Ludha – K. Mihálek (60. M.
Trusa), M. Pišoja, T. Nemčík, M. Vojtko – M. Gono, P.
Pokorný „C“ (78. A. Goljan), J. Bernát (78. S. Nebyla) –
A. Kaprálik (78. M. Kmeť), J. Kadák (60. P. Kováčik), P.
Iľko (34. R. Galčík). Tréner: Jaroslav Kentoš.
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RAKÚSKO 21 – SLOVENSKO 21 2:1 (1:0)
04.06.2021 / Ritzing / Prípravný zápas
Góly: 28. J. A. Auer, 67. Ch. A. Junior – 90. S. Nebyla
ŽK: L. Greiml – M. Vojtko
SLOVENSKO U21: Ivan Krajčírik – Peter Kováčik
(60. Samuel Suľa), Marián Pišoja (70. Sebastián
Kóša), Tomáš Nemčík (70. Adam Obert), Dominik
Javorček (46. Matúš Vojtko) – Patrik Myslovič (46.
Sebastián Nebyla), Miroslav Gono (C) (46. Filip Lichý), Martin Šviderský (60. Ján Bernát) – Tibor
Slebodník (60. Adrián Kaprálik), Jakub Kadák (46.
Matej Trusa), Adam Goljan (46. Roland Galčík).
Tréner: Jaroslav Kentoš.
SLOVENSKO U21 - FÍNSKO U21 4:0 (4:0)
08.06.2021 / Nitra / Prípravný zápas
Góly: 10. Galčík, 23., 38. Kaprálik, 34. Trusa
ŽK: Slebodník – Nurmi
SLOVENSKO U21: Richard Ludha (46. Ľubomír
Belko) – Samuel Suľa (56. Peter Kováčik), Sebastián Kóša (73. Marián Pišoja), Adam Obert (73.
Tomáš Nemčík), Matúš Vojtko (C) (46. Dominik
Javorček) – Sebastián Nebyla (46. Patrik Myslovič), Filip Lichý (46. Miroslav Gono), Ján Bernát
(56. Martin Šviderský) – Adrián Kaprálik (57. Tibor
Slebodník), Matej Trusa (46. Jakub Kadák), Roland Galčík (46. Adam Goljan). Tréner: Jaroslav
Kentoš.

Kopásek (66. Branislav Spáčil), Jakub Luka (81.
Danel Zsolt Szalma), Richard Hečko (57. Adrián
Lehotský), Urban Mazanovský – Adam Gaži,
Martin Oravec (57. Jakub Rakyta), Marián Šmatlák (66. Rudolf Božik) – Felix Daniel Tomík (57.
Artur Gajdoš), Timotej Jambor (C), Viktor Sliacky
(66. Daniel Smith). Tréner: Albert Rusnák st.

SR 18
RUSKO 18 – SLOVENSKO 18 2:1 (0:1) 		
26.03.2021 / Belek / Prípravný zápas
Góly: 58. N. Jermakov, 65. M. Lajkin (11m) - 42. T.
Jambor (11m)
ŽK: A. Gajdoš, S. Kóša, S. Kopásek (SR)
SLOVENSKO 18: A. Danko – S. Kopásek, S. Kóša
„C“, R. Hečko, M. Boledovič – M. Šmatlák (70.
Martin Oravec), D. Hollý (70. A. Griger), A. Gajdoš
– A. Gaži (78. S. Urgela), T. Jambor, T. Kotlár (78.
Ch. Veliký). Tréner: Albert Rusnák st.
RUSKO 18 – SLOVENSKO 18 4:0 (1:0)
29.03.2021 / Belek / Prípravný zápas
Góly: 2. J. Gladyšev, 68. Vitalij Šitov, 79. M. Lajkin,
81. M. Abdusalamov
ŽK: Martin Oravec, S. Urgela (SR)
SLOVENSKO 18: S. Belaník – U. Mazanovský, A.
Molčan, S. Kóša „C“ (46. R. Hečko), D. Z. Szalma –
S. Urgela (78. S. Kopásek), Martin Oravec (89. D.
Hollý), T. Kudlička (65. A. Gajdoš) – Ch. Veliký (65.
M. Šmatlák), A. Griger (65. T. Jambor), T. Kotlár
(46. A. Gaži). Tréner: Albert Rusnák st.

SR 19

SR 15

MAĎARSKO 19 - SLOVENSKO 19 0:1 (0:1)
02.02.2021 / Gyirmót / Prípravný zápas
Gól: 30. D. Veselovský
ŽK: J. Morel (SR)
ČK: 89. J. Morel (SR, po 2. ŽK)
SLOVENSKO 19: Ľ. Belko (46. J. Surovčík) – M.
Tandara (46. J. Morel), P. Leitner (C), S. Kóša, D.
Javorček (46. L. Jendrek) – F. Shudeiwa, S. Nebyla
(62. G. Hornyák), D. Veselovský (60. T. Kubík) – A.
Kaprálik (46. T. Rigo), T. Jambor (60. A. Hanes), A.
Tučný. Tréner: Stanislav Macek.

SLOVENSKO 15 – ČESKO 15 1:2 (1:1)
09.06.2021 / Púchov / Prípravný zápas
Góly: 24. M. Klaučo – 39. B. Musil, 75. L. Mizerák
(vl. gól)
ŽK: nikto
SLOVENSKO 15: J. Jokl – A. Dovičák (66. R. Ovári),
S. Haša, S. Vasko, T. Balog (66. T. Staník) – N. Kapuš (57. A. Lami), M. Bukovinský (57. N. Žiga), S.
Šarudi (66. S. Baláž) – F. Kóša (60. L. Mizerák),
M. Klaučo (57. M. Józsa), S. Dikoš (60. N. Ádám).
Tréner: Martin Žamba.

SLOVENSKO 19 – ČESKO 19 0:4 (0:1)
03.06.2021 / Senec / Prípravný zápas
Góly: 15. T. Jedlička, 57. F. Vecheta, 84. V. Stránský,
86. U. Mazanovský (vl. gól)
ŽK: Černák, Vecheta, D. Jambor (Česko)
SLOVENSKO U19: Filip Baláž – Samuel Kopásek,
Jakub Luka, Richard Hečko, Daniel Zsolt Szalma
(77. Marián Šmatlák) – Adam Gaži (46. Thomas
Kotlár), Jakub Rakyta, Martin Oravec (46. Artur
Gajdoš), Rudolf Božik (77. Urban Mazanovský),
Viktor Sliacky (77. Branislav Spáčil) – Timotej
Jambor. Tréner: Albert Rusnák st.

ČESKO 15 – SLOVENSKO 15 1:0 (1:0)
11.06.2021 / Nivnice / Prípravný zápas
Gól: 36. Branecký
ŽK: Lami (SR)
SLOVENSKO 15: A. Húdok – R. Ovári, A. Dovičák
(45. S. Haša), A. Lami, T. Balog (57. S. Vasko) – S.
Baláž (45. N. Kapuš), S. Šarudi, N. Žiga (57. M. Bukovinský) – L. Mizerák (45. F. Kóša), M. Józsa (35.
M. Klaučo), N. Ádám (45. S. Dikoš). Tréner: Martin
Žamba.

SLOVENSKO 19 – ČESKO 19 1:3 (1:1)
06.06.2021 / Dunajská Streda / Prípravný zápas
Góly: 34. T. Jambor - 5. F. Uriča, 48. P. Kulíšek, 79.
F. Vecheta
ŽK: S. Kopásek, M. Oravec (SR)
SLOVENSKO U19: Adam Danko – Samuel

MALTA - SLOVENSKO 0:4 (0:2)
18.02.2021 / La Valletta / Visit Malta Womens
Trophy
Góly: 10. Sluková, 22. Panáková, 74. Ondrušová,
90.+ Mikolajová
ŽK: nikto
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REPREZENTAČNÉ VÝBERY
Dokončenie z predchádzajúcej strany
SLOVENSKO: P. Chládeková – K. Košíková (73.
M. Bytčánková), D. Bartovičová, P. Fischerová, J.
Vojteková – K. Panáková, A. Bíróová (61. M. Mikolajová), D. Škorvánková (C) (55. L. Ondrušová)
– P. Hmírová (61. D. Lemešová), V. Sluková (61.
M. Havranová), M. Šurnovská (73. Semanová).
Tréner: Peter Kopúň.
RAKÚSKO - SLOVENSKO 1:0 (1:0)
25.02.2021 / Paola / Visit Malta Womens Trophy
Góly: 14. M.T. Höbinger
ŽK: nikto
SLOVENSKO: M. Korenčiová – A. Horváthová, D.
Bartovičová, P. Fischerová, P. Zdechovanová (84.
K. Košíková) – M. Mikolajová, A. Bíróová, D. Škorvánková (C) (84. L. Ondrušová) – M. Šurnovská, M.
Havranová (66. V. Sluková), P. Hmírová. Tréner: Peter
Kopúň.
MEXIKO - SLOVENSKO 0:0
10.04.2021 / Viedenské Nové Mesto / prípravný
zápas
ŽK: Rebeca Bernal – J. Vojteková
SLOVENSKO: M. Korenčiová – A. Horváthová (56.
K. Košíková), V. Čeriová, P. Fischerová, J. Vojteková
– M. Šurnovská (71. P. Zdechovanová), M. Mikolajová, D. Bartovičová (71. K. Panáková) - V. Sluková (24.
M. Havranová), P. Hmírová - D. Škorvánková (57. A.
Bíróová). Tréner: Peter Kopúň.
SLOVINSKO - SLOVENSKO 5:0 (3:0)
13.04.2021 / Čatež ob Savi / prípravný zápas
Góly: 30., 35. L. Prašnikar, 44., 55., 69. M. Zver
ŽK: K. Erzen - Horváthová, Šurnovská, Bartovičová
SLOVENSKO: M. Korenčiová – A. Bíróová, P. Fischerová (80. V. Kaláberová), M. Havranová - M.
Šurnovská, M. Mikolajová (68. D. Škorvánková), D.
Bartovičová, K. Košíková - P. Zdechovanová (68. A.
Horváthová), K. Panáková, P. Hmírová (77. S. Semanová). Tréner: Peter Kopúň.
SLOVENSKO – ČILE 1:0 (1:0)
10.06.2021 Senec, prípravný zápas
Gól: 33. P. Hmírová
ŽK: V. Sluková, K. Panáková – F. Ramírez, D. Pardo
R: E. Urbánová - Vadová, Töröková (Maďarsko)
SLOVENSKO: P. Chládeková (59. D. Rezeková)
– K. Košíková (73. A. Horváthová), A. Bíróová, D.
Bartovičová, J. Vojteková – M. Mikolajová (85. K.
Panáková), V. Šušolová, D. Škorvánková (59. L. Ondrušová) – M. Šurnovská (85. S. Semanová), L. Žemberyová (73. V. Sluková), P. Hmírová. Tréner: Peter
Kopúň.

– A. Horváthová, K. Košíková (80. V. Čeriová), D.
Bartovičová, J. Vojteková (81. M. Bytčánková) –
K. Panáková (67. D. Lemešová), V. Šušolová (80.
A. Bíróová), L. Ondrušová (61. D. Škorvánková)
– P. Hmírová, L. Žemberyová (60. V. Sluková), M.
Šurnovská (67. S. Semanová). Tréner: Peter Kopúň.

SR WU19
SLOVENSKO WU19 – POĽSKO WU19 0:2 (0:0)
11.06.2021 / Poprad / Prípravný zápas
Góly: 50. M. Buš, 53. A. Dudziak (11m)
ŽK: V. Stachová, P. Hrdličková – N. Krezyman
SLOVENSKO WU19: V. Stachová (79. N. Maťková)
– Z. Lukáčová (86. R. Halásová), S. Kršiaková, P.
Mudráková, T. Mrocková (86. S. Jalakšová) – K. Pelikánová, K. Mak (79. F. Kovaliková), L. Retkesová (60.
L. Múčková) – T. Morávková (60. A. S. Škerdová), P.
Hrdličková (86. R. Žihlavníková), K. Bayerová (60. L.
Mazúchová). Tréner: Jozef Jelšic.

SR WU15
SLOVENSKO WU15 – ČESKO WU15 3:3 (0:1)		
01.06.2021 / Bánovce nad Bebravou / Prípravný
zápas
Góly: 42. E. Žigová, 70. N. Pajunková, 75. A. Turanová
- 26. V. Hlaváčová, 47., 73. N. Hanáčková
SLOVENSKO WU15: V. Opálková – S. Servátková
(76. D. Turská), B. Prokopcová (53. K. Pálová), E.
Mazániková (72. B. Cvešperová), J. Belicová (72. S.
Dianová) – S. Straková (53. I. Bukovičová), E. Žigová
(76. L. Ďurišová), E. Bilá (53. T. Naňová) – K. Cabúková
(64. A. Turanová), L. Hlavinková (64. L. Poliaková), M.
Martišková (64. N. Pajunková). Tréner: Peter Januška.
ČESKO WU15 - SLOVENSKO WU15 5:2 (2:2)
03.06.2021 / Uherský Brod / Prípravný zápas
Góly: 30. M. Poláčková, 38. K. Lachká, 48. K. Vithová, 62. V. Hlaváčová, 76. D. Hurajčíková – 2. M. Martišková, 18. E. Bilá
SLOVENSKO WU15: V. Opálková (70. S. Jacková)
– S. Servátková (74. B. Cvešperová), B. Prokopcová
(74. D. Turská), E. Mazániková (41. S. Dianová), J. Belicová (41. K. Pálová) – S. Straková (70. L. Poliaková),
E. Žigová, E. Bilá (54. T. Naňová) – N. Pajunková (18.
A. Turanová, 58. I. Bukovičová), L. Hlavinková (70. L.
Ďurišová), M. Martišková (70. K. Cabúková). Tréner:
Peter Januška.

SLOVENSKO – RUMUNSKO 3:1 (3:1)
14.06.2021 Senec, prípravný zápas
Góly: 30., 35. P. Hmírová (2. z 11 m), 41. M. Šurnovská
– 6. L. Rus
ŽK: L. Žemberyová – M. Ficzay
R: Šulcová – Špindlerová, Šafránková (Česko)
SLOVENSKO: L. El-Dahaibiová (46. D. Rezeková)
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KALEIDOSKOP

KALEIDOSKOP

ČO PRINIESOL JANUÁR – JÚN 2021
ŠKOLENIA
Prebiehajúce:
17.02.2020 – 31.07.2021		
24.02.2020 - 31.01.2022		
16.03.2020 - 30.08.2021		
04.08.2019 – 30.08.2021		
17.08.2020 – 30.01.2022		
22.08.2020 – 30.03.2021		
22.08.2020 – 02.05.2021		
25.07.2020 - 08.08.2021		
29.08. – 01.11.2020		
01.09.2020 – 25.07.2021		
05.09.2020 – 27.06.2021		
12.09.2020 – 20.06.2021		
13.09.2020 – 03.07.2021		
02.10.2020 – 01.05.2021		
21.11.2020 – 30.06.2021		
21.11.2020 – 10.07.2021		
23.11.2020 – 30.04.2021		

Školenie trénerov UEFA A 2020
Školenie trénerov UEFA PRO 2020/2021
Školenie trénerov UEFA GKA licencie
Školenie trénerov UEFA EYA 19/20
Školenie trénerov UEFA EYA 20/21
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie - Nitra
Školenie trénerov UEFA B licencie - Bratislava
Školenie trénerov UEFA B licencie – Košice
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Nové Zámky
Školenie trénerov UEFA B licencie – Nitra
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Trenčín
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Dunajská Streda
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Bratislava
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Prievidza
Školenie trénerov UEFA B licencie – Banská Bystrica
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Skalica
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Banská Bystrica

Nové školenia:
29.03.2021 – 10.08.2021		
09.04.2021 – 07.07.2021		
24.04.2021 – 31.01.2022		
04.05.2021 – 31.10.2021		
21.06.2021 - 31.01.2023		
22.04.2021 – 26.09.2021		

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Prešov
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Košice
Školenie trénerov UEFA A 2021
Školenie trénerov UEFA B licencie – Košice
Školenie trénerov UEFA PRO 2021/2022
Školenie trénerov UEFA B licencie – Bratislava

Zrušené:
03.10. – 29.11.2020		

Školenie trénerov UEFA Grassroots Clicencie – Levice (nedostatočný počet prihlásených)

ĎALŠIE VZDELÁVANIE
Do 30.09.2021		

Online Konferencia trénerov SFZ

GRASSROOTS
16.01. - 18.01. 		
		
19.05. - 30.06. 		
19.05. - 30.06. 		
25.05.		
26.05.		
10.06.		
15.06.		
15.06.		
16.06.		
16.06.		
15.06.		
24.-25.06.		

Halová sezóna mládeže SFZ 2019/20 (finálový turnaj U13 a U15, sTC Arena v Púchove)
- zrušené
Pokračovanie realizácie projektu DAJME SPOLU GÓL pre materské školy (jar 2021)
Pokračovanie realizácie projektu DAJME SPOLU GÓL pre 1. ročníky základných škôl (jar 2021)
Zápas regionálnych výberov U14 VsFZ-SsFZ – Spišská Nová Ves
Zápas regionálnych výberov U14 BFZ-ZsFZ – NTC Senec
Prengo Cup - Trnava
Zápas regionálnych výberov U14 BFZ-SsFZ – Žiar nad Hronom
Pohár Karola Poláka - semifinále - NTC Poprad
Zápas regionálnych výberov U14 VsFZ-ZsFZ – NTC Poprad
Pohár Karola Poláka - semifinále - NTC Senec
Pohár Karola Poláka - semifinále - NTC Poprad 				
Pohár Karola Poláka - finále – Spišská Nová Ves

Zrušené:
26.4.-29.04. 		
11.-22.05.		
12.-21.05.		
8.-9.06.		
11.-12.06.		

Regionálny turnaj U14 - Senec a okolie
Školský pohár SFZ - krajské kolá
McDonald’s cup - krajské kolá
McDonald’s cup - finále NTC Poprad
Školský pohár SFZ - finále NTC Poprad
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KALENDÁR

KALENDÁR

ČAKÁ NÁS V MESIACOCH JÚL - DECEMBER
ŠKOLENIA
Prebiehajúce:
09.04.2021 – 07.07.2021		
21.11.2020 – 10.07.2021		
01.09.2020 – 25.07.2021		
17.02.2020 – 30.07.2021		
25.07.2020 - 08.08.2021		
29.03.2021 – 10.08.2021		
04.08.2019 – 30.08.2021		
16.03.2020 - 30.08.2021		
22.04.2021 – 26.09.2021		
04.05.2021 – 31.10.2021		
24.02.2020 - 09.12.2021		
17.08.2020 – 30.01.2022		

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Košice
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Skalica
Školenie trénerov UEFA B licencie – Nitra
Školenie trénerov UEFA A 2020
Školenie trénerov UEFA B licencie – Košice
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Prešov
Školenie trénerov UEFA EYA 19/20
Školenie trénerov UEFA GKA licencie
Školenie trénerov UEFA B licencie -Bratislava
Školenie trénerov UEFA B licencie – Košice
Školenie trénerov UEFA PRO 2020/2021
Školenie trénerov UEFA EYA 20/21

Nové školenia:
01.09.2021 – 08.11.2021		
Termín bude upresnený neskôr		
Termín bude upresnený neskôr		
Termín bude upresnený neskôr		
September 2021		
September 2021		
September 2021		
September 2021		
Október 2021		

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Trebišov
Školenie trénerov SFZ Goalkeeper
Rekvalifikácia (SFZ GK -> UEFA GKB)
Školenie trénerov UEFA GKB 2021
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Nové Zámky
Školenie trénerov UEFA B licencie - Bratislava
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Prievidza
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Bratislava (2. skupiny)
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Trenčín

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE
Aktivity kontinuálneho vzdelávania budú zverejnené priebežne v úradných správach SFZ.
Do 30.09.2021		 Online Konferencia trénerov SFZ
7.8.2021		 Webinár - Dýchanie, hlboký stabilizačný systém, kompenzácia a prevencia zranení
24.08.2021 		 Seminár trénerov UEFA GC/B licencie - Láb				
26.08.2021 		 Seminár trénerov UEFA GC/B licencie - Pezinok
30.08.2020 		 Seminár trénerov UEFA GC/B licencie - Trebišov
31.08.2021 		 Seminár trénerov UEFA GC/B licencie - Kalinkovo
02.09.2021 		 Seminár trénerov UEFA GC/B licencie - Jakubov
4.9.2021 		 Webinár - Dýchanie, hlboký stabilizačný systém, kompenzácia a prevencia zranení
GRASSROOTS
14.08. - 18.08.		
19.8.2021		
02.09. - 31.05.		
02.09. - 31.05. 		
02. - 30.09. 		
07.09. - 08.09.		
		
19.09. - 22.09.		
23. - 30.09. 		

Regionálny turnaj U15 - Košice a okolie
Futbal v Meste - finále Eurovea Bratislava
Realizácia projektu Dajme spolu gól pre materské školy (jeseň 2021)
Realizácia projektu Dajme spolu gól pre základné školy (jeseň 2021)
Mini Champions Liga Slovensko 2021 - turnaje 1. kola
Regionálny turnaj U15 a U14 vrámci projektu Program podpory talentov (PPT) - NTC
Poprad a okolie
Regionálny turnaj U14 - Senec a okolie
UEFA Grassroots week - festivaly futbalu na vybraných miestach

ŽENSKÝ FUTBAL
31.07.		
11.08.		
21.08.		
28.08.		
Termín bude upresnený		
Termín bude upresnený		
Druhá polovica septembra		

Január – Jún 2021

Štart 1. ligy žien
Prípravné zápasy regionálnych výberov WU14 (Žarnovica)
Štart 1. ligy WU19
Štart 2. ligy žien
Semináre trénerov projektu UEFA Disney Playmakers
Regionálny turnaj WU14 – (miesto a termín bude upresnený)
Začiatok projektu UEFA Disney Playmakers
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