




Príloha č. 1
Podmienky a kritériá pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie
mládeže SFZ (Futbalovej akadémie – ďalej len „FA“, Útvaru talentovanej mládeže –

ďalej len „ÚTM“ a Čakateľa).
 

Podmienky a kritériá pre udelenie licencie FA a   povinnosti držiteľa licencie FA.
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Článok I

Športové kritériá.
 
(1)Program rozvoja mládeže – kritérium A.

Žiadateľ o licenciu musí mať písomne spracovaný program rozvoja
mládeže vo všetkých vekových kategóriách, schválený jeho
kompetentným orgánom a príslušným orgánom SFZ, ktorý musí preveriť
a ohodnotiť jeho reálne plnenie v  súlade s „Klubovým licenčným
systémom“. 

Tento program musí obsahovať:

a) ciele, zámery a stratégiu rozvoja mládežníckeho futbalu v  klube
v súlade so základnými bodmi metodiky SFZ,

b) organizáciu úseku mládeže v klube (štruktúra úseku mládeže
v klube – organizačná schéma, personálne zabezpečenie a jeho
požadovaná minimálna kvaliVkácia, zdravotnícky a technický
personál, zainteresované orgány, štruktúra mládežníckych
družstiev,...),

c) dostupná infraštruktúra (materiálno – technické zabezpečenie,
tréningové a zápasové plochy a iné),

d) Vnančné zdroje (rozpočet, príjmy, výdavky, príspevky žiadateľa
o licenciu, iné príspevky a pod.),

e) systém vzdelávania zameraný na pravidlá futbalu, boj proti
dopingu, integritu futbalu, vzdelávanie trénerov,

f) tréningové programy v jednotlivých vekových kategóriách
(rozvoj technických zručností, taktická a kondičná príprava, a
pod.),

g) vlastné kritériá a systém výberu talentovaných hráčov, skauting,
h) zdravotná starostlivosť, vrátane lekárskych prehliadok,
i) proces kontroly a vyhodnocovania tréningového procesu

z pohľadu plnenia hlavných cieľov a  úloh (tréningové plány,
testovanie, a pod.),

j) platnosť programu (minimálne 3 a maximálne 7 rokov), vrátane
dátumu jeho schválenia,

k) spracovaný program pre TOP skupinu hráčov v  kategórii dorast
(špeciálna starostlivosť pre najtalentovanejších hráčov:
skupinové a individuálne tréningy, materiálne zabezpečenie,
Vnančné bonusy, internát, stravovanie a pod.
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Žiadateľ o licenciu musí v rámci svojho programu tiež zaistiť, že:

a) každému hráčovi zaradenému do jeho mládežníckeho programu
je umožnené získať povinné školské vzdelanie podľa platnej
slovenskej legislatívy,

b) každému hráčovi zaradenému do jeho mládežníckeho programu
je umožnené pokračovať aj v jeho nefutbalovom rozvoji.

 
(2)Štruktúra mládežníckych družstiev – kritérium A.

Klub s licenciou FA musí mať vo svojej štruktúre:

a) v kategórii prípravky – povinne: družstvá U8, U9, U10, U11 po
ročníkoch (odporúča sa začínať s výbermi aj v skoršom veku) –
kritérium A,

b) v kategórii žiaci – povinne: družstvá U12, U13, U14, U15 po
ročníkoch – kritérium A,

c) v kategórii dorast – povinne: U16, U17, U19 po ročníkoch –
kritérium A,

d) každý FK s licenciou FA má povinnosť vytvoriť družstvo žiačok
(dievčat) do 15 rokov, ktoré musí byť riadne prihlásené v súťaži
riadenej SFZ, prípadne RFZ, alebo ObFZ – kritérium A,

e) každý FK s licenciou FA má povinnosť vytvoriť družstvo
dorasteniek (junioriek), ktoré musí byť riadne prihlásené v súťaži
riadenej SFZ, prípadne RFZ, alebo ObFZ – kritérium A,

f) SFZ odporúča FK s  licenciou FA v  jeho štruktúre aj družstvo
dievčenskej prípravky, ktoré môže štartovať v  súťaži prípraviek
chlapcov riadených ObFZ, alebo RFZ – kritérium C,

g) FK s licenciou FA musí mať nadväznosť na seniorský futbal,
pričom mužstvo seniorov „A“ musí pôsobiť minimálne v prvých
dvoch najvyšších seniorských súťažiach (1. liga, 2. liga) –
kritérium A.

h) SFZ odporúča klubu s licenciou FA v jeho štruktúre aj družstvo
„B“ mužov, ktoré môže slúžiť ako juniorský tím – kritérium C.

Všetky mládežnícke družstvá musia štartovať v súťažiach na republikovej,
regionálnej alebo oblastnej úrovni, ktoré sú riadené alebo schválené SFZ,
podľa požiadaviek TÚ SFZ – kritérium A.
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(3)Evidencia hráčov a zápasov – kritérium A.

Futbalový klub s licenciou FA je povinný (podľa usmernení a  v prípade
požiadaviek na predpísaných tlačivách):

a) viesť aktuálny zoznam všetkých športovcov zaradených do FA (v
každej vekovej kategórii U9 – U17 a  U19 musí mať FK na
súpiske v  príslušnej vekovej kategórii pre príslušný súťažný
ročník minimálne 15 hráčov, z toho minimálne 11 kmeňových, t.j.
nie na transfer s  časovým obmedzením a  zároveň všetci hráči
starší ako 9 rokov musia byť registrovaní SFZ, príslušnými RFZ,
alebo ObFZ ), osobitne evidovať hráčov TOP skupiny v  kategórii
dorast a  všetkých cudzincov s  inou štátnou príslušnosťou ako je
SR aj s uvedením krajiny,

b) evidovať všetkých hráčov, ktorí prestúpili do/z iného Grassroots,
do/z iného ÚTM, do/z inej FA (doma aj v  zahraničí) za obdobie
posledných 5 súťažných ročníkov (pričom aktuálne prebiehajúci
ročník sa do tohto obdobia nezahŕňa) vždy po skončení
súťažného ročníka podľa vekových kategórií (uviesť aj názov FK,
kam/odkiaľ hráč prestúpil):
 „A“ muži,
 U19,
 U18,
 U17,
 U16,
 U15,

c) evidovať počet tréningových jednotiek za súťažný ročník vždy po
skončení každého súťažného ročníka podľa kategórií
(percentuálne zastúpenie – grafy po jednotlivých vekových
kategóriách U12 – U15):
 individuálne tréningy,
 skupinové tréningy,
 kolektívne tréningy,

d) evidovať všetkých mládežníckych reprezentantov (aj tých, ktorí
prestúpili do iného ÚTM, FA z ich FK) za obdobie posledných 5
súťažných ročníkov (pričom aktuálne prebiehajúci ročník sa do
tohto obdobia nezahŕňa) vždy po skončení každého súťažného
ročníka podľa vekových kategórií:
 „A“ muži,
 U21,
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 U19,
 U18,
 U17,
 U16,
 U15,

Pozn.: Za mládežníckeho reprezentanta sa považuje hráč, ktorý
počas jedného súťažného ročníka absolvoval minimálne 50 %
mládežníckych reprezentačných akcií (zrazov) – bol nominovaný.
e) evidovať všetkých hráčov vychovaných pre seniorský

profesionálny (I. a  II. liga u  nás aj v zahraničí) futbal za obdobie
posledných 5 súťažných ročníkov (pričom aktuálne prebiehajúci
ročník sa do tohto obdobia nezahŕňa) vždy po skončení
súťažného ročníka podľa kategórií:
 vlastný seniorský „A“ tím,
 vlastný „B“ tím (resp. „juniorský tím“),
 I. liga a II. liga (aj s názvom klubu, do ktorého hráč prestúpil).

f) evidenciu všetkých zápasov mládeže (U 8 – U 19) v rozdelení:
 súťažné (podľa kategórií, uviesť aj súpera a výsledok),
 priateľské s domácimi tímami (podľa kategórií, uviesť aj

súpera a výsledok),
 priateľské so zahraničnými tímami (podľa kategórií, uviesť aj

súpera a výsledok),
 turnajové s domácimi tímami (podľa kategórií, uviesť miesto,

súpera a výsledok),
 turnajové so zahraničnými tímami (podľa kategórií, uviesť

miesto, súpera a výsledok).

(4)Vzdelávanie – kritérium A.

a) Každý FK s  licenciou FA musí mať spracovaný systém vzdelávania
zameraný na pravidlá futbalu, boj proti dopingu, integritu futbalu,
vzdelávanie trénerov (vo svojom aj iných FK), hráčov a rodičov,

b) Spolupráca so školou – každý FK s  licenciou FA môže mať uzavretú
dohodu o spolupráci so ZŠ a  SŠ, na ktorej sú športové triedy, ak inak
nedokáže zabezpečiť účasť hráčov pre potreby FK, alebo SFZ,
prípadne RFZ a ObFZ (individuálny študijný plán),

c) Profesionálni tréneri a  športový riaditeľ mládeže FK v zmluvnom
vzťahu so SFZ sú povinní bezodplatne na požiadanie pracovníkov SFZ
vykonávať lektorskú činnosť na školeniach, prípadne seminároch
organizovaných SFZ, RFZ a  ObFZ a  musia sa povinne zúčastňovať
akcií SFZ organizovaných SFZ, podľa pokynov a  požiadaviek
technického úseku SFZ.
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(5)Plánovanie a  evidencia tréningového procesu (vrátane družstva
dievčat a dorasteniek - junioriek) – kritérium A.

FK s licenciou FA je povinný odovzdávať všetky podklady (vrátane
družstva dievčat a dorasteniek – junioriek) požadované úsekom mládeže a
rozvoja SFZ a MŠVVaŠ SR v elektronickej podobe na jednotných
tlačivách SFZ (prípadne ich vkladať do centrálnej databázy Agenda
trénera, SAP a  pod.) v riadne stanovených termínoch v kategóriách U8 –
U19 (s usmernením pre jednotlivé vekové kategórie) – podľa usmernenia
a požiadaviek SFZ (viď príloha):

 ročný tréningový plán: do 31. 7. (len všeobecné tréningové
ukazovatele, špeciálne tréningové ukazovatele nie sú
povinné),

 vyhodnotenie súťažného ročníka: do 30. 6.,
 mesačný plán činnosti družstva na nasledujúci kalendárny

mesiac: do 3. dňa nového kalendárneho mesiaca,
 mesačný výkaz činnosti zamestnanca úseku mládeže FK v

zmluvnom vzťahu so SFZ za uplynutý kalendárny mesiac: do
3. dňa nového kalendárneho mesiaca,

 záznam tréningového týždenného mikrocyklu: vždy do
pondelka 12,00 hod. po uplynutom týždni,

 plán využitia tréningových plôch: vždy do piatku 12,00 hod.,
 hodnotenie stretnutia: do 24 hod. po ukončení stretnutia

(štruktúra: súper, výsledok, ZHS, základná zostava,
striedania, hodnotenie hráčov v  škále 1-10, kde 10 je najlepší
výkon),

 zoznam členov FA: do 30. 9. a 15. 2.,
 výsledky testovania všeobecnej a špeciálnej motorickej

výkonnosti za pomoci fotobuniek podľa požiadaviek SFZ: do
30. 9. a 31. 5.,

 zoznam trénerov FA: do 15. 7. a 15. 1.
 
(6)Zdravotná starostlivosť  – kritérium A (doplňuje a  upravuje Rozpis

republikových súťaží na každý súťažný ročník).
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Každý hráč klubu s licenciou FA musí absolvovať lekársku prehliadku
(komplexné lekárske vyšetrenie) minimálne 1 – krát ročne (v prípade
požiadavky SFZ na komplexnú lekársku prehliadku mládežníckych
reprezentantov SR 15 – SR 19 nad rámec 1 – krát ročne, vykonáva sa toto
lekárske vyšetrenie na náklady SFZ) u telovýchovného lekára, ktorá musí
obsahovať:

 výška, hmotnosť, tlak krvi, pulzová frekvencia, obvod hrudníka,
 elektrokardiograVcké vyšetrenie srdca – EKG (popis, poruchy

veľkosti a akcie srdca),
 echokardiograVcké vyšetrenie srdca – ECHO (hráči FA od

kategórie U 16, členovia mládežníckych reprezentačných
výberov od kategórie U 15) – upravuje Rozpis republikových
súťaží pre príslušný súťažný ročník,

 funkčné vyšetrenie (záťažový test – ergometria, spiroergometria
od kategórie U 15),

 orientačné vyšetrenie zraku,
 vyšetrenie pohybového aparátu,
 vyšetrenie dýchacej sústavy,
 základné chemické vyšetrenie moču,
 vyhodnotenie celkového zdravotného stavu športovca,
 odporúčania na doplnkové alebo iné odborné vyšetrenia,
 potvrdenie – povolenie štartu hráčov na súťažný ročník,
 doporučené vyšetrenie: svalová nerovnováha (dysbalancia).

(7)Transfer hráčov – kritérium A.

·   FK sa v licencii FA zaväzujú dodržiavať solidaritu pri transferoch
hráčov medzi klubmi FA a ÚTM,

·   V prípadoch transferu hráča medzi FK s  licenciou mládeže SFZ (FA
a ÚTM) musí FK, do ktorého má hráč prestúpiť (prípadne ísť na
transfer s  časovým obmedzením) oznámiť materskému FK a  Úseku
mládeže a  rozvoja SFZ oVciálne písomne (e-mailom na oVciálnom
hlavičkovom papieri s  podpisom športového riaditeľa mládeže
v klube v  zmluvnom vzťahu so SFZ) záujem o  transfer hráča
(prípadne transfer s  časovým obmedzením), účasť na „skúške“,
tréningovom kempe a  to minimálne 7 kalendárnych dní pred ich
začiatkom. Matriku SFZ možno požiadať o  transfer hráča najskôr 7
kalendárnych dní po oVciálnom písomnom oznámení záujmu
o hráča, ak sa kluby nedohodnú inak. V  prípade nedodržania
uvedeného postupu bude sankcionovaný športový riaditeľ mládeže,
vedúci tréner sekcie (U19, U15, U11) a FK.

(8)Všeobecné kritériá pre zaradenie športovcov do FA – kritérium A:
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 úspešné absolvovanie prijímacieho konania,
 zdravotný stav umožňujúci vykonávanie športovej činnosti na

vrcholovej úrovni,
 absolvovanie psychologických testov,
 vhodný somatotyp pre futbal,
 špeciVcké pohybové zručnosti pre futbal,
 absolvovanie testov všeobecnej a  špeciálnej motorickej

výkonnosti podľa metodiky SFZ (viď príloha),
 splnenie kritérií talentovaného futbalistu v zmysle § 4 ods. 5 z. č.

440/2015 Z. z. o športe.
 

(9)Nezaradené športové kritériá – kritérium A.

 všetci účastníci najvyšších mládežníckych súťaží musia mať
licenciu mládeže SFZ,

 FK s licenciou FA sa v licencii zaväzuje povinne uvoľňovať hráčov
pre potreby reprezentácie SR vo všetkých vekových kategóriách
aj keď sú hráčmi „A“ mužstva seniorov (v prípade, ak ide o hráča
„A“ mužstva FK s licenciou FA je uvoľnenie ale podmienené ich
predchádzajúcim súhlasom),

 FK s licenciou FA sa v licencii zaväzuje povinne uvoľňovať hráčov
pre potreby regionálnych výberov vo všetkých vekových
kategóriách (po kategóriu U 15),

 každý hráč FK s licenciou FA v kategórii prípravky a žiaci musí
odohrať minimálne 1/3 hracieho času – v jesennej aj v jarnej
časti súťažného ročníka.
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Článok II
Infraštruktúrne kritériá

 
Žiadateľ o licenciu FA musí mať k dispozícii materiálno – technické
zabezpečenie výhradne pre potreby mládeže, ktoré môže FA využívať
počas celej doby platnosti licencie. Žiadateľ o licenciu má 2 možnosti pre
splnenie tohto kritéria – kritérium B:

a) Žiadateľ o licenciu je právoplatným vlastníkom týchto zariadení,
b) Žiadateľ o licenciu musí predložiť písomnú zmluvu / zmluvy s

vlastníkom / vlastníkmi materiálno – technického zabezpečenia
(výhradne na území SR), ktoré bude používať. Zmluva / zmluvy
musia zaručovať, že FA bude mať možnosť používať materiálno –
technické zabezpečenie pre všetky družstvá mládeže počas
celého obdobia platnosti licencie. Materiálno – technické
zabezpečenie musí spĺňať minimálne požiadavky kladené v
licencii FA.

 
(1)Tréningové a zápasové plochy.

a) Trávnaté tréningové plochy a sociálne zariadenia – kritérium B.
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 Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii výhradne pre potreby
mládeže minimálne 3 trávnaté tréningové  plochy. Za trávnaté
tréningové plochy mimo hlavného ihriska výlučne pre potreby
mládeže počas celej doby platnosti licencie sa považujú tie, ktoré sú
v priamom vlastníctve klubu. 

 Alternatíva: prípadne možné zabezpečiť aj formou prenájmu,
minimálne po dobu platnosti licencie, musí existovať písomná
dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad o spolupráci – v
prípade nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve, prípadne
dlhodobom prenájme trávnatej tréningovej plochy počas licenčného
konania, nebude klub spĺňať minimálne požiadavky na udelenie
licencie FA. V prípade vyššieho počtu trávnatých tréningových
plôch bude táto skutočnosť zohľadnená v rámci hodnotenia FA.

 Hracia plocha  pre súťažné stretnutia musí byť schválená SFZ a musí
mať „Pasport“ SFZ (v súlade so súťažným poriadkom,  rozpisom
republikových súťaží pre príslušný súťažný ročník a  s požiadavkami
na infraštruktúru KŠI) a zároveň sa musí zhodovať s trávnatou
plochou uvádzanou v podkladoch v žiadosti o udelenie licencie FA.

 Hracia plocha pre súťažné stretnutia musí byť s prírodným
trávnatým povrchom (na súťažné stretnutia sa môže využívať aj
schválené ihrisko s umelým trávnatým povrchom (musí mať
„Pasport“ SFZ), ktoré možno využívať nepretržite, s výnimkou
mesiacov máj, jún, júl, august, september).

 Všetky FK, ktoré majú zaradené družstvá do súťaží mládeže, sú
najneskôr 15 dní pred začiatkom súťažného ročníka 2017/2018
povinné zadať do ISSF, na ktorom štadióne / ihrisku bude príslušné
družstvo FK hrať svoje majstrovské stretnutia. Ak má FK v  areáli
štadióna viac schválených trávnatých hracích plôch (ďalej len HP),
na ktorých bude hrávať svoje majstrovské stretnutia, musí túto
skutočnosť zahrnúť do vyššie uvedeného oznámenia (zadania).
Prípadná zmena ihriska v  priebehu súťaže, musí byť vopred
odsúhlasená riadiacim orgánom súťaže a úsekom mládeže a rozvoja
SFZ. FK s licenciou Futbalovej akadémie, môže pre súťažné
stretnutia mládeže využívať maximálne dve schválené trávnaté
plochy v kategórii dorastov, dve schválené trávnaté plochy v
kategórii žiakov (mimo hlavnej hracej plochy pre “A” mužstvo
seniorov) a jednu schválenú hraciu plochu s umelým trávnatým
povrchom. V prípade zmeny miesta stretnutia z  dôvodov zákazu
štartu družstva na danom ihrisku, nespôsobilosti ihriska, prípadne
jeho rekonštrukcie, treba túto skutočnosť v termíne stanovenom SP,
nahlásiť riadiacemu orgánu súťaže, ÚMaR SFZ a súperovi/om.

 Rozmery HP sa pre jednotlivé súťaže stanovujú nasledovne:

I. LSD U19, I. LMD U17 a U16 vrátane HP a UT  
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Maximálny rozmer
Minimálny rozmer
I. LSŽ U15, U14, I. LMŽ U13 - vrátane ihrísk s
UT
Maximálny rozmer
Minimálny rozmer

105 x 68 metrov
100 x 63 metrov
 
105 x 68 metrov
95 x 58 metrov

*od súťažného súťažného ročníka 2019/2020 musia mať všetky
hracie plochy pre súťaže mládeže riadené SFZ  jednotný rozmer
105 x 68m. 

 Požiadavky na hraciu plochu pre súťažné stretnutia mládeže:
v zmysle aktuálnych požiadaviek KŠI (Komisia pre štadióny
a ihriská) – dôraz sa kladie na podmienky pre družstvo hostí.

b) Tréningové plochy s umelým trávnatým povrchom (umelá tráva –
ďalej len UT).

UT s klasickými rozmermi – kritérium B:

 Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii aj pre potreby mládeže
minimálne jedno ihrisko s umelým trávnatým povrchom
s minimálnymi rozmermi (viď tabuľka vyššie) vo vlastníctve klubu,
alebo v  prenájme na zabezpečenie tréningového procesu
a prípravných a  súťažných stretnutí mládeže podľa potreby počas
celej doby platnosti licencie. 

Mini ihrisko s UT – kritérium B:

 Žiadateľ o licenciu musí mať minimálne pre kategóriu mladších
žiakov a prípraviek k dispozícii 1 štandardné mini ihrisko s umelou
trávou vo vlastníctve klubu, alebo v prenájme počas celej doby
platnosti licencie.

Ihrisko s UT s inými rozmermi – kritérium B:

 Táto tréningová plocha sa môže stať alternatívou pre tréningový
proces prípraviek a mladších žiakov za mini ihrisko s UT. O
vlastníctve, prípadne prenájme takejto tréningovej plochy musí
existovať písomná dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad
o spolupráci – v prípade nepredloženia písomného dokladu o
vlastníctve, prípadne prenájme mini ihriska s UT počas
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licenčného konania bude táto skutočnosť uvedená v rámci
hodnotenia FA.

Pozn.: Tréningové plochy s umelou trávou odporúčame využívať len
v prípade veľmi nepriaznivého počasia, počas dní s teplotami nad
25 stupňov a nie daždivého počasia odporúčame tréningové plochy
s UT nevyužívať.

 Klub s licenciou FA musí zabezpečiť osvetlenie minimálne jednej
tréningovej plochy (v praxi to znamená, že umelé osvetlenie
musí byť minimálne na trávnatej ploche, alebo na ihrisku s
umelou trávou). Minimálna úroveň osvetlenia je stanovená na
150 lux – kritérium A.

        Tréningové a zápasové plochy všeobecne – kritérium A:

 Klub s licenciou FA sa zaväzuje bezodplatne poskytnúť hraciu
plochu (aj hlavné ihrisko) pre potreby mládežníckych
reprezentačných výberov SR 15 – SR 19 na minimálne 4 zápasy
v jednom súťažnom ročníku a tréningové plochy pre mládežnícke
reprezentácie bezodplatne na minimálne 4 TJ. Táto povinnosť
však nemusí byť naplnená (požiadavka SFZ je akceptovaná až po
predošlej dohode s klubom) a do ďalšieho súťažného ročníka sa v
prípade nevyčerpania neprenáša (v praxi to znamená, že ak sa
na ihriskách FK s licenciou FA počas jedného súťažného ročníka
neodohrá žiadny mládežnícky reprezentačný zápas, v
nasledujúcom ročníku sa požiadavka nezdvojnásobuje, ale stále
má FK povinnosť poskytnúť hraciu plochu len na 4 zápasy).

 Klub s licenciou FA sa zároveň zaväzuje poskytnúť bezodplatne
štyrikrát v jednom súťažnom ročníku svoje tréningové plochy
(môže a nemusí byť hlavné ihrisko) pre akcie regionálnych
výberov. Táto povinnosť však nemusí byť naplnená (požiadavka
SFZ je akceptovaná až po predošlej dohode s klubom) a do
ďalšieho súťažného ročníka sa v prípade nevyčerpania neprenáša
(v praxi to znamená, že ak sa na ihriskách FK s licenciou FA
počas jedného súťažného ročníka neuskutoční žiadna akcia
regionálnych výberov, v nasledujúcom ročníku sa požiadavka
nezdvojnásobuje, ale stále má FK povinnosť poskytnúť
tréningovú plochu len na 4 akcie).
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 Klub s licenciou FA sa zaväzuje poskytnúť bezodplatne dvakrát v
jednom súťažnom ročníku svoje tréningové plochy (môže a
nemusí byť hlavné ihrisko) pre akcie futbalu pre všetkých
(školský futbal, zdravotne hendikepovaní športovci, detské
domovy a pod.) podľa požiadaviek SFZ (požiadavka SFZ je
akceptovaná až po predošlej dohode s klubom).

 
c) Kryté tréningové zariadenie (telocvičňa, krytá športová hala) –

kritérium B.

 Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii minimálne dve kryté
tréningové zariadenia, t. j. telocvične, resp. kryté športové haly vo
vlastníctve klubu alebo v  prenájme počas celej doby platnosti
licencie pre všetky mládežnícke vekové kategórie.

 
d) Možnosti regenerácie – kritérium B.

·   Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii regeneračnú linku vo
vlastníctve klubu, alebo v  prenájme počas celej doby platnosti
licencie.

 
e) Nezaradené zariadenia využívané k tréningovému procesu.

 Posilňovňa:
·   Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii pre potreby mládeže

posilňovňu (s minimálnou kapacitou 20 osôb) vo vlastníctve klubu,
alebo v prenájme počas celej doby platnosti licencie – kritérium B,

 Iné zariadenie:
·   Žiadateľ o licenciu môže mať ako alternatívu za posilňovňu iné

zariadenie, ktoré využíva na tréningový proces. Pod iným
zariadením sa rozumie: gymnastická miestnosť, miestnosť na
aerobik (prípadne iné cvičenie), využívanie spinningu, a pod (s
minimálnou kapacitou 20 osôb). Toto zariadenie musí byť vo
vlastníctve klubu, alebo v  prenájme počas celej doby platnosti
licencie – kritérium B,

·   Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii pre potreby mládeže 1
technickú miestnosť (na rozbory zápasov s hráčmi, porady trénerov,
a pod.) vybavenú minimálne: DVD prehrávačom s TV, PC – prípadne
notebookom, dataprojektorom, plátnom a pripojením na internet a s
kapacitou 20 miest – kritérium A,

·   Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii pre potreby mládežníckych
trénerov miestnosť slúžiacu ako kancelária vybavenú minimálne: 3
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x PC – prípadne notebookmi, tabuľou na kreslenie – prípadne
magnetickou a pripojením na internet – kritérium A,

·   Žiadateľ o licenciu musí zabezpečiť hráčom FK s licenciou FA, ktorí
majú trvalý pobyt viac ako 50 km od sídla FK ubytovanie minimálne
internátnou formou, ale aj počas víkendov, prázdnin a  štátnych
sviatkov (platí pre hráčov, ktorí dosiahli vek 15 rokov). Hráčov,
ktorí nedosiahli vek 15 rokov neodporúčame klubom brať v
prípadoch, ak by bola vzdialenosť trvalého bydliska viac ako 50 km
od sídla FK. Dôvodom je, aby ich kluby nevytrhávali z rodinného
prostredia) – kritérium A,

·   Žiadateľ o licenciu musí všetkým hráčom FK zabezpečiť „24 –
hodinovú“ starostlivosť o  hráčov, možnosť stravovania podľa
jedálneho lístka vypracovaného FK a  pre všetkých hráčov musí mať
zabezpečené centrum pre mládež (klubovňu, učebňu, odpočiváreň,
a pod.) – kritérium A.

 
f) Materiálne zabezpečenie.

Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii pre potreby mládeže:
 minimálne 4 prenosné brány predpísaných rozmerov: 7,32 m x

2,44 – kritérium A,
 minimálne 4 prenosné  brány s rozmermi: 5 m x 2 m – kritérium A,
 minimálne 8 prenosných brán menších rozmerov – kritérium A,
 minimálne 20 ks športtesterov pre potreby mládeže s PC

softwarom na vyhodnocovanie (FK musí preukázať pravidelnú
prácu so športtestermi, vyhodnocovanie a tvorbu tréningových
plánov na základe výsledkov hlavne v dorasteneckých
kategóriách počas celého kalendárneho roka) – kritérium A,

 vlastnú fotobunku – kritérium A,
 zabezpečiť nahrávanie zápasov pomocou videokamery, alebo

videotechnika podľa požiadaviek SFZ – kritérium A,
 FK s licenciou FA musí mať vlastnú web stránku (samostatná

sekcia zameraná na mládež) – pravidelne aktualizovanú a
vlastné klubové mládežnícke e-mailové konto (každý z trénerov a
zamestnancov úseku mládeže v klube musí mať vytvorené
vlastné e-mailové konto) – kritérium A.

Článok III
Personálno – administratívne kritériá

 
a) Klub s licenciou FA musí mať kontaktné miesto, ktoré poskytuje

podporu v administratívnych záležitostiach (sekretariát).
Sekretariát musí byť vybavený dostatočnou technickou
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infraštruktúrou, aby mohol kvalitne komunikovať so SFZ – kritérium
A.

b) Žiadateľ o licenciu v personálnej štruktúre úseku mládeže musí
mať:
 Športový riaditeľ mládeže (nesmie viesť vlastné družstvo ako

hlavný tréner) – na plný úväzok (príspevok zo SFZ), platná
trénerská licencia minimálne UEFA „A“, (ukončené vzdelanie),
prax v mládežníckom futbale minimálne 5 rokov (v kluboch so
Štatútom – Licenciou ÚTM / FA). Je to najdôležitejšia funkcia, na
ktorú SFZ poskytuje Vnančné prostriedky v maximálnej možnej
miere. Obsadenie postu formou výberového konania (SFZ si
vyhradzuje právo zúčastniť sa výberového konania prípadne sa
vyjadriť k výberu kandidáta). ŠRM musí byť SZČO a  musí
striktne dodržiavať pracovnú náplň, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy medzi ŠFZ, ŠRM a  FK). Zmena na poste
športového riaditeľa mládeže je možná počas jedného súťažného
ročníka (platnosti licencie) len vo výnimočných prípadoch (v
prípade hrubého porušovania pracovných povinností) a len po
súhlase so SFZ. Športový riaditeľ mládeže sa venuje len
odborným záležitostiam, koncepcii, kontrole tréningového
procesu a pod. – kritérium A.

 
Minimálne dosiahnuté trénerské vzdelanie požadované SFZ v
licencii FA – kritérium A:

Tréner –
kategória

Minimálna
licencia

Finančné
prostriedk
y zo SFZ

Profesionál Asistent –
licencia

U 19 UEFA A ÁNO /
SZČO

ÁNO UEFA B

U 17 UEFA A ÁNO /
SZČO

ÁNO UEFA B

U 16 UEFA A NIE NIE UEFA B

U 15 UEFA A ÁNO /
SZČO

ÁNO UEFA B

U 14 UEFA B NIE NIE UEFA
Grassroots
„C“

U 13 UEFA B NIE ÁNO UEFA
Grassroots
„C“
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U 12 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots
„C“

U 11 UEFA A ÁNO /
SZČO

ÁNO UEFA 
Grassroots
„C“

U 10 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots
„C“

U 9 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots
„C“

*Pozn.: Požadované trénerské vzdelanie musí byť ukončené a trénerská
licencia musí byť platná, v  prípade študenta príslušnej licencie je záväzné
stanovisko TÚ SFZ.

 Klub musí ďalej vo svojej štruktúre mať:
- trénera pohybovej prípravy, alebo kondičného trénera (čiastočný

úväzok) – kritérium B,
- trénera žiačok a  dorasteniek – junioriek s  príspevkom zo SFZ –

minimálne UEFA B – kritérium A
- lekára (čiastočný úväzok) – kritérium A,
- videotechnika (čiastočný úväzok) – kritérium A,
- fyzioterapeut (čiastočný úväzok) – kritérium C,
- masér len pre potreby mládeže (čiastočný úväzok) – kritérium B,
- vyhľadávač talentov bez vlastného družstva (čiastočný úväzok) –

kritérium C,
- minimálne 1 tréner brankárov len pre potreby mládeže (plný

úväzok) – podporovaného príspevkom zo SFZ – kritérium A.
Pozn.: možnosť využívať prax študentov VŠ s futbalovým
trénerským zameraním vo funkciách asistentov. Maximálny počet
hráčov na jedného trénera 10 – 12 v jednom družstve (v prípade
vyššieho počtu musí byť asistent) – kritérium A.

 
c) Nezaradené personálno – administratívne kritériá:

 FK s licenciou FA sa zaväzuje uvoľňovať svojich trénerov do
funkcií trénerov a asistentov reprezentačných a regionálnych
výberov SR. Tréneri v zmluvnom vzťahu so SFZ vo funkcií
trénerov a asistentov reprezentačných a regionálnych výberov
SR sú povinní vykonávať požadovanú činnosť bezodplatne –
kritérium A.
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 Každý zamestnanec úseku mládeže v klube musí mať platnú
zmluvu, dohodu, prípadne iný písomný doklad o spolupráci s
klubom (musí obsahovať Vnančné podmienky) a je Vnančne
odmeňovaný len bankovým prevodom z bankového účtu klubu,
školy, prípadne iného subjektu na jeho bankový účet. V opačnom
prípade pri licenčnom konaní nebude evidovaný ako
zamestnanec klubu (v praxi to znamená, ak bude napr. tréner U
19 vyplácaný klubom v hotovosti, bude to evidované ako
nesplnenie podmienok licencie FA – v prípade nesplnenia
kritéria „A“ a „B“ to môže mať za následok vyradenie z
licenčného konania) – kritérium A.

 FK s licenciou FA sa zaväzuje mesačne vyplácať zamestnancom
úseku mládeže v klube so zmluvným vzťahom so SFZ odmenu v
rovnakej výške, ako sú poskytnuté Vnančné prostriedky zo SFZ
na zamestnanca úseku mládeže v  klube, prípadne podľa
usmernenia TÚ SFZ. Do mesačnej odmeny vyplácanej FK sa
započíta aj mesačná odmena zamestnanca úseku mládeže v
klube vyplácaná na základe zmluvy so ZŠ, SŠ, VŠ, prípadne ich
zriaďovateľom (VÚC, obec), s ktorými je FK v zmluvnom vzťahu,
pokiaľ túto zmluvu FK zamestnancovi mládeže sprostredkoval –
kritérium A.

Článok IV
Právne kritériá

 
FK s licenciou FA musí byť riadnym členom SFZ a musí spĺňať podmienky
členstva stanovené v jeho stanovách a predpisoch – kritérium A.
FK s licenciou FA musí pravidelne predkladať schému svojej organizačnej
štruktúry – kritérium A.
Žiadateľ o licenciu musí predložiť právoplatné vyhlásenie potvrdzujúce,
že – kritérium A:

 je povinný potvrdiť, že bude hrať v súťažiach uznávaných a
schválených SFZ,

 považuje za právne záväzné smernice, normy a rozhodnutia SFZ,
 bude ihneď informovať SFZ o všetkých významných zmenách,

udalostiach alebo podmienkach vážneho športového,
infraštruktúrneho, personálneho, právneho a Vnančného
významu,

 bude sa riadiť a rešpektovať ustanovenia licenčného systému
mládeže SFZ,

 všetky predložené dokumenty sú kompletné a pravé,
 oprávňuje licenčnú administratívu a licenčné orgány licenčného

systému mládeže SFZ preverovať dokumenty a získavať
informácie aj od kompetentných verejných orgánov alebo
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súkromných subjektov a osôb, pokiaľ sa tak bude diať v súlade s
platnou slovenskou legislatívou,

 toto prehlásenie musí byť vyhotovené a podpísané štatutárnym
orgánom žiadateľa o licenciu nie skôr, ako tri mesiace pred
stanoveným termínom jeho predloženia SFZ. Podpisy musia byť
notársky overené.

 
Žiadateľ o licenciu musí predložiť tieto dokumenty:

 Originál alebo overená kópia jeho aktuálne platných stanov –
kritérium A,

 Originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra,
alebo registra občianskych združení, nie staršieho ako 30 dní,
alebo k dátumu 31. 12. uplynutého kalendárneho roku
obsahujúceho tieto informácie – kritérium A: 

- názov,
- sídlo (adresa),
- právna forma,
- zoznam osôb s podpisovým právom,
- spôsob podpisovania v mene spoločnosti (napr. individuálny,

kolektívny).

Článok V
Finančné kritériá

 
(a)  Žiadateľ o licenciu musí predložiť plánovaný rozpočet klubu na

mládež na obdobie platnosti licencie FA (1 súťažný ročník). FK s
licenciou FA na mládež musí v rozpočte počítať s čiastkou
minimálne 150 000,- Eur na mládež na jeden súťažný ročník (t. j.
doba platnosti licencie). Suma 150 000,- Eur nezahŕňa poskytnuté
Vnančné prostriedky z MŠVVaŠ SR, UEFA Champions League:
solidarity scheme for youth development in clubs (UEFA Solidarity
Payment), prípadne iné poskytnuté Vnančné prostriedky zo SFZ.
Zároveň musí FK s  licenciou FA vyberať povinne „členské“
v minimálnej výške 5,- eur. V prípade nedodržania tejto požiadavky,
žiadateľ o licenciu neplní jednu zo základných požiadaviek na
udelenie licencie a bude vyradený z licenčného konania – kritérium
A.

(b)  Plánovaný rozpočet musí obsahovať štruktúru – kritérium A:
o príjmy (FK, sponzori, a pod.)
o výdavky (náklady na mzdy pracovníkov úseku mládeže vo FK)
o výdavky (náklady na sústredenia)
o výdavky (náklady na súťaže, podľa jednotlivých vekových

kategórií)
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o výdavky (na rozhodcov rozdelené na súťažné zápasy a
priateľské zápasy podľa vekových kategórií)

o výdavky (prestupy, hosťovania)
o výdavky (ubytovanie + stravovanie v štruktúre: internát a

strava vo FK, počas súťažných zápasov, počas sústredení a
prípravných zápasov, príp. turnajov)

(c)  Plánovaný rozpočet musí vychádzať z výročnej správy, resp. z
Vnančnej závierky a [S1] musí byť plánovaný v štvrťročných
periódach – kritérium A.

(d) Žiadateľ o licenciu musí počas licenčného konania preukázať, že
má vysporiadané záväzky zo zamestnancami úseku mládeže v
klube, fyzickými osobami vykonávajúcimi športové činnosti pre FK,
prípadne predložiť splátkový kalendár podpísaný obidvomi stranami
(zamestnancom aj klubom), a že má vysporiadané záväzky voči SFZ
a ostatným klubom – kritérium A

(e)   Žiadateľ o licenciu musí v žiadosti predložiť tieto dokumenty (v
prípade nepredloženia požadovaných dokumentov môže byť
vylúčený z licenčného konania) – kritérium A:

I. kópiu zmluvy o zriadení samostatného bankového
mládežníckeho účtu vo FK určeného výlučne pre správu
poskytnutých Vnančných prostriedkov,

II. originál, alebo notársky overenú kópiu potvrdenia miestne
príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, alebo s
dátumom k 31. 12. uplynutého kalendárneho roku, že k tomuto
dátumu žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

III. originál, alebo notársky overenú kópiu potvrdenia príslušného
konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, alebo s dátumom
k 31. 12. uplynutého kalendárnehop roku, že voči žiadateľovi k
tomuto dátumu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v
konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

IV. originál, alebo notársky overenú kópiu potvrdenia Sociálnej
poisťovne a potvrdenia každej zdravotnej poisťovne v Slovenskej
republike (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, a. s.), t. j.
spolu 4 potvrdenia, nie staršie ako tri mesiace, alebo s dátumom
k 31. 12 uplynutého kalendárneho roku, že žiadateľ k tomuto
dátumu nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie,

V. originál, alebo notársky overenú kópiu potvrdenia príslušného
inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, alebo s dátumom
k 31. 12. uplynutého kalendárneho roku, že žiadateľ k tomuto
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dátumu neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz
nelegálneho zamestnávania.

(f)   FK s licenciou FA sa zaväzuje počas celej doby platnosti licencie
mať vysporiadané záväzky so všetkými zamestnancami úseku
mládeže FK, fyzickými osobami vykonávajúcimi športové činnosti
pre FK, prípadne je povinný pri kontrole SFZ predložiť splátkový
kalendár podpísaný obidvomi stranami (zamestnancom a klubom) –
kritérium A.

(g)  SFZ môže uhrádzať náklady FK na materiál, služby a iné činnosti
FK s licenciou FA na vopred dohodnutý účel z prostriedkov MŠVVaŠ
iba v zmysle dotačnej zmluvy a výhradne týmto spôsobom –
kritérium A:

i. FK zadá požiadavku na vystavenie objednávky aj so všetkými
potrebnými údajmi úseku mládeže a rozvoja SFZ,

ii. Úsek mládeže a rozvoja SFZ vystaví objednávku priamo
dodávateľovi,

iii. Úsek mládeže a rozvoja SFZ bezhotovostným bankovým
prevodom zaplatí dodávateľovi na základe predloženej faktúry za
tovar alebo služby.

(h)  V prípade, ak by boli akékoľvek Vnančné prostriedky poukázané
priamo na účet FK s licenciou FA (samostatne vedený účet v zmysle
čl. VIII bodu 4 Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ) držiteľ
licencie je povinný ich použiť na základe usmernenia SFZ a
vyúčtovať v termínoch podľa požiadaviek SFZ – kritérium A.

(i) mzdy zamestnancov úseku mládeže FK alebo odmeny za športové
činnosti vykonávané pre úsek mládeže FK na základe inej zmluvy
uzatvorenej medzi SFZ a zamestnancom, alebo fyzickou osobou sú
poukazované priamo na ich bankový účet – kritérium A.

(j) Poskytnuté Vnančné prostriedky na činnosť z UEFA Champions
League: solidarity scheme for youth development in clubs (UEFA
Solidarity Payment), ktoré budú poukázané FK prostredníctvom
Únie ligových klubov na samostatný mládežnícky účet vytvorený
pre tento účel v zmysle článku VIII bod 4 Smernice o licenčnom
systéme  mládeže SFZ je FK povinný použiť v zmysle
usmernenia[S2]  UEFA a SFZ a vyúčtovať do 15. 9. kalendárneho
roku, v ktorom boli Vnančné prostriedky poskytnuté. V prípade, ak
sa počas licenčného konania preukáže, že poskytnuté Vnančné
prostriedky neboli vyúčtované, prípadne použité na iné účely ako
bolo uvedené v usmernení, môže byť FK vylúčený z licenčného
konania – kritérium A.

(k)  Zakúpené materiálno – technické vybavenie z prostriedkov
MŠVVaŠ, UEFA alebo SFZ je FK s licenciou FA povinný pri kontrole
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preukázať, že je jeho vlastníkom a že ho využíva pre potreby
mládeže – kritérium A.

(l) Prípadné iné Vnančné prostriedky poskytnuté zo SFZ sa FK s
licenciou FA zaväzuje použiť v zmysle usmernenia SFZ a je povinný
poskytnuté Vnančné prostriedky vyúčtovať v zmysle termínov
uvedených v usmernení – kritérium A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podmienky a kritériá pre udelenie licencie ÚTM a   povinnosti držiteľa licencie ÚTM.
 

Článok I
Športové kritériá.

 
(10) Program rozvoja mládeže – kritérium A.

Žiadateľ o licenciu musí mať písomne spracovaný program rozvoja
mládeže vo všetkých vekových kategóriách, schválený jeho
kompetentným orgánom a príslušným orgánom SFZ, ktorý musí preveriť
a ohodnotiť jeho reálne plnenie v  súlade s „Klubovým licenčným
systémom“. 

Tento program musí obsahovať:

l) ciele, zámery a stratégiu rozvoja mládežníckeho futbalu v  klube
v súlade so základnými bodmi metodiky SFZ,

m) organizáciu úseku mládeže v klube (štruktúra úseku mládeže
v klube – organizačná schéma, personálne zabezpečenie a jeho
požadovaná minimálna kvaliVkácia, zdravotnícky a technický
personál, zainteresované orgány, štruktúra mládežníckych
družstiev,...),
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n) dostupná infraštruktúra (materiálno – technické zabezpečenie,
tréningové a zápasové plochy a iné),

o) Vnančné zdroje (rozpočet, príjmy, výdavky, príspevky žiadateľa
o licenciu, iné príspevky a pod.),

p) systém vzdelávania zameraný na pravidlá futbalu, boj proti
dopingu, integritu futbalu, vzdelávanie trénerov,

q) tréningové programy v jednotlivých vekových kategóriách
(rozvoj technických zručností, taktická a kondičná príprava, a
pod.),

r) vlastné kritériá a systém výberu talentovaných hráčov, skauting,
s) zdravotná starostlivosť, vrátane lekárskych prehliadok,
t) proces kontroly a vyhodnocovania tréningového procesu

z pohľadu plnenia hlavných cieľov a  úloh (tréningové plány,
testovanie, a pod.),

u) platnosť programu (minimálne 3 a maximálne 7 rokov), vrátane
dátumu jeho schválenia.

Žiadateľ o licenciu musí v rámci svojho programu tiež zaistiť, že:

c) každému hráčovi zaradenému do jeho mládežníckeho programu
je umožnené získať povinné školské vzdelanie podľa platnej
slovenskej legislatívy,

d) každému hráčovi zaradenému do jeho mládežníckeho programu
je umožnené pokračovať aj v jeho nefutbalovom rozvoji.

 
(11) Štruktúra mládežníckych družstiev – kritérium A.

Klub s licenciou ÚTM musí mať vo svojej štruktúre:

i) v kategórii prípravky – povinne: družstvá U8, U9, U10, U11 po
ročníkoch (odporúča sa začínať s výbermi aj v skoršom veku) –
kritérium A,

j) v kategórii žiaci – povinne: družstvá U12, U13, U14, U15 po
ročníkoch – kritérium A,

k) SFZ odporúča v kategórii dorast minimálne 2 družstvá (starší
a mladší dorast) – kritérium C,
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l) každý FK s licenciou ÚTM má povinnosť vytvoriť družstvo žiačok
(dievčat) do 15 rokov, ktoré musí byť riadne prihlásené v súťaži
riadenej SFZ, prípadne RFZ, alebo ObFZ – kritérium A,

m) SFZ odporúča FK s  licenciou ÚTM v  jeho štruktúre aj družstvo
dievčenskej prípravky, ktoré môže štartovať v  súťaži prípraviek
chlapcov riadených ObFZ, alebo RFZ – kritérium C,

n) FK s licenciou FA môže mať nadväznosť na seniorský futbal –
kritérium C.

Všetky mládežnícke družstvá musia štartovať v súťažiach na republikovej,
regionálnej alebo oblastnej úrovni, ktoré sú riadené alebo schválené SFZ,
podľa požiadaviek TÚ SFZ – kritérium A.

(12) Evidencia hráčov a zápasov – kritérium A.

Futbalový klub s licenciou ÚTM je povinný (podľa usmernení a  v prípade
požiadaviek na predpísaných tlačivách):

g) viesť aktuálny zoznam všetkých športovcov zaradených do ÚTM
(v každej vekovej kategórii U9 – U15 musí mať FK na súpiske
v príslušnej vekovej kategórii pre príslušný súťažný ročník
minimálne 15 hráčov, z toho minimálne 11 kmeňových, t.j. nie na
transfer s časovým obmedzením a zároveň všetci hráči starší ako
9 rokov musia byť registrovaní SFZ, príslušnými RFZ, alebo
ObFZ ), osobitne evidovať  všetkých cudzincov s  inou štátnou
príslušnosťou ako je SR aj s uvedením krajiny,

h) evidovať všetkých hráčov, ktorí prestúpili do/z iného Grassroots,
do/z iného ÚTM, do/z inej FA (doma aj v  zahraničí) za obdobie
posledných 5 súťažných ročníkov (pričom aktuálne prebiehajúci
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ročník sa do tohto obdobia nezahŕňa) vždy po skončení
súťažného ročníka podľa vekových kategórií (uviesť aj názov FK,
kam/odkiaľ hráč prestúpil):
 „A“ muži,
 U19,
 U18,
 U17,
 U16,
 U15,

i) evidovať počet tréningových jednotiek za súťažný ročník vždy po
skončení každého súťažného ročníka podľa kategórií
(percentuálne zastúpenie – grafy po jednotlivých vekových
kategóriách U12 – U15):
 individuálne tréningy,
 skupinové tréningy,
 kolektívne tréningy,

j) evidovať všetkých mládežníckych reprezentantov (aj tých, ktorí
prestúpili do iného ÚTM, FA z ich FK) za obdobie posledných 5
súťažných ročníkov (pričom aktuálne prebiehajúci ročník sa do
tohto obdobia nezahŕňa) vždy po skončení každého súťažného
ročníka podľa vekových kategórií:
 „A“ muži,
 U21,
 U19,
 U18,
 U17,
 U16,
 U15,

Pozn.: Za mládežníckeho reprezentanta sa považuje hráč, ktorý
počas jedného súťažného ročníka absolvoval minimálne 50 %
mládežníckych reprezentačných akcií (zrazov) – bol nominovaný.
k) evidovať všetkých hráčov vychovaných pre seniorský

profesionálny (I. a  II. liga u  nás aj v zahraničí) futbal za obdobie
posledných 5 súťažných ročníkov (pričom aktuálne prebiehajúci
ročník sa do tohto obdobia nezahŕňa) vždy po skončení
súťažného ročníka podľa kategórií:
 vlastný seniorský tím,
 I. liga a II. liga (aj s názvom klubu, do ktorého hráč prestúpil).

l) evidenciu všetkých zápasov mládeže (U 8 – U 19) v rozdelení:
 súťažné (podľa kategórií, uviesť aj súpera a výsledok),
 priateľské s domácimi tímami (podľa kategórií, uviesť aj

súpera a výsledok),
 priateľské so zahraničnými tímami (podľa kategórií, uviesť aj

súpera a výsledok),
 turnajové s domácimi tímami (podľa kategórií, uviesť miesto,

súpera a výsledok),
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 turnajové so zahraničnými tímami (podľa kategórií, uviesť
miesto, súpera a výsledok).

(13) Vzdelávanie – kritérium A.

d) Každý FK s  licenciou ÚTM musí mať spracovaný systém vzdelávania
zameraný na pravidlá futbalu, boj proti dopingu, integritu futbalu,
vzdelávanie trénerov (vo svojom aj iných FK), hráčov a rodičov,

e) Spolupráca so školou – každý FK s  licenciou ÚTM môže mať uzavretú
dohodu o  spolupráci so ZŠ, na ktorej sú športové triedy, ak inak
nedokáže zabezpečiť účasť hráčov pre potreby FK, alebo SFZ,
prípadne RFZ a ObFZ (individuálny študijný plán),

f) Profesionálni tréneri a  športový riaditeľ mládeže FK v zmluvnom
vzťahu so SFZ sú povinní bezodplatne na požiadanie pracovníkov SFZ
vykonávať lektorskú činnosť na školeniach, prípadne seminároch
organizovaných SFZ, RFZ a  ObFZ a  musia sa povinne zúčastňovať
akcií SFZ organizovaných SFZ, podľa pokynov a  požiadaviek
technického úseku SFZ.

 

(14) Plánovanie a  evidencia tréningového procesu (vrátane družstva
dievčat) – kritérium A.

FK s licenciou ÚTM je povinný odovzdávať všetky podklady (vrátane
družstva dievčat) požadované úsekom mládeže a rozvoja SFZ a MŠVVaŠ
SR v elektronickej podobe na jednotných tlačivách SFZ (prípadne ich
vkladať do centrálnej databázy Agenda trénera, SAP a  pod.) v riadne
stanovených termínoch v kategóriách U8 – U19 (s usmernením pre
jednotlivé vekové kategórie) – podľa usmernenia a  požiadaviek SFZ (viď
príloha):

 ročný tréningový plán: do 31. 7. (len všeobecné tréningové
ukazovatele, špeciálne tréningové ukazovatele nie sú
povinné),
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 vyhodnotenie súťažného ročníka: do 30. 6.,
 mesačný plán činnosti družstva na nasledujúci kalendárny

mesiac: do 3. dňa nového kalendárneho mesiaca,
 mesačný výkaz činnosti zamestnanca úseku mládeže FK v

zmluvnom vzťahu so SFZ za uplynutý kalendárny mesiac: do
3. dňa nového kalendárneho mesiaca,

 záznam tréningového týždenného mikrocyklu: vždy do
pondelka 12,00 hod. po uplynutom týždni,

 plán využitia tréningových plôch: vždy do piatku 12,00 hod.,
 hodnotenie stretnutia: do 24 hod. po ukončení stretnutia

(štruktúra: súper, výsledok, ZHS, základná zostava,
striedania, hodnotenie hráčov v  škále 1-10, kde 10 je najlepší
výkon),

 zoznam členov ÚTM: do 30. 9. a 15. 2.,
 výsledky testovania všeobecnej a špeciálnej motorickej

výkonnosti za pomoci fotobuniek podľa požiadaviek SFZ: do
30. 9. a 31. 5.,

 zoznam trénerov ÚTM: do 15. 7. a 15. 1.
 
(15) Zdravotná starostlivosť  – kritérium A (doplňuje a  upravuje Rozpis

republikových súťaží na každý súťažný ročník).

Každý hráč klubu s licenciou ÚTM musí absolvovať lekársku prehliadku
(komplexné lekárske vyšetrenie) minimálne 1 – krát ročne (v prípade
požiadavky SFZ na komplexnú lekársku prehliadku mládežníckych
reprezentantov SR 15 – SR 19 nad rámec 1 – krát ročne, vykonáva sa toto
lekárske vyšetrenie na náklady SFZ) u telovýchovného lekára, ktorá musí
obsahovať:

 výška, hmotnosť, tlak krvi, pulzová frekvencia, obvod hrudníka,
 elektrokardiograVcké vyšetrenie srdca – EKG (popis, poruchy

veľkosti a akcie srdca),
 echokardiograVcké vyšetrenie srdca – ECHO (hráči ÚTM od

kategórie U 16, členovia mládežníckych reprezentačných
výberov od kategórie U 15) – upravuje Rozpis republikových
súťaží pre príslušný súťažný ročník,

 funkčné vyšetrenie (záťažový test – ergometria, spiroergometria
od kategórie U 15),

 orientačné vyšetrenie zraku,
 vyšetrenie pohybového aparátu,
 vyšetrenie dýchacej sústavy,
 základné chemické vyšetrenie moču,
 vyhodnotenie celkového zdravotného stavu športovca,
 odporúčania na doplnkové alebo iné odborné vyšetrenia,
 potvrdenie – povolenie štartu hráčov na súťažný ročník,
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 doporučené vyšetrenie: svalová nerovnováha (dysbalancia).

(16) Transfer hráčov – kritérium A.

·   FK sa v licencii ÚTM zaväzujú dodržiavať solidaritu pri transferoch
hráčov medzi klubmi FA a ÚTM,

·   V prípadoch transferu hráča medzi FK s  licenciou mládeže SFZ (FA
a ÚTM) musí FK, do ktorého má hráč prestúpiť (prípadne ísť na
transfer s  časovým obmedzením) oznámiť materskému FK a  Úseku
mládeže a  rozvoja SFZ oVciálne písomne (e-mailom na oVciálnom
hlavičkovom papieri s  podpisom športového riaditeľa mládeže
v klube v  zmluvnom vzťahu so SFZ) záujem o  transfer hráča
(prípadne transfer s  časovým obmedzením), účasť na „skúške“,
tréningovom kempe a  to minimálne 7 kalendárnych dní pred ich
začiatkom. Matriku SFZ možno požiadať o  transfer hráča najskôr 7
kalendárnych dní po oVciálnom písomnom oznámení záujmu
o hráča, ak sa kluby nedohodnú inak. V  prípade nedodržania
uvedeného postupu bude sankcionovaný športový riaditeľ mládeže,
vedúci tréner sekcie (U19, U15, U11) a FK.

(17) Všeobecné kritériá pre zaradenie športovcov do ÚTM – kritérium A:

 úspešné absolvovanie prijímacieho konania,
 zdravotný stav umožňujúci vykonávanie športovej činnosti na

vrcholovej úrovni,
 absolvovanie psychologických testov,
 vhodný somatotyp pre futbal,
 špeciVcké pohybové zručnosti pre futbal,
 absolvovanie testov všeobecnej a  špeciálnej motorickej

výkonnosti podľa metodiky SFZ (viď príloha),
 splnenie kritérií talentovaného futbalistu v zmysle § 4 ods. 5 z. č.

440/2015 Z. z. o športe.
 

(18) Nezaradené športové kritériá – kritérium A.
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 všetci účastníci najvyšších mládežníckych súťaží musia mať
licenciu mládeže SFZ,

 FK s licenciou ÚTM sa v licencii zaväzuje povinne uvoľňovať
hráčov pre potreby reprezentácie SR vo všetkých vekových
kategóriách aj keď sú hráčmi „A“ mužstva seniorov (v prípade,
ak ide o hráča „A“ mužstva FK s licenciou FA je uvoľnenie ale
podmienené ich predchádzajúcim súhlasom),

 FK s licenciou ÚTM sa v licencii zaväzuje povinne uvoľňovať
hráčov pre potreby regionálnych výberov vo všetkých vekových
kategóriách (po kategóriu U 15),

 každý hráč FK s licenciou ÚTM v kategórii prípravky a žiaci
musí odohrať minimálne 1/3 hracieho času – v jesennej aj v
jarnej časti súťažného ročníka.
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Článok II
Infraštruktúrne kritériá

 
Žiadateľ o licenciu ÚTM musí mať k dispozícii materiálno – technické
zabezpečenie výhradne pre potreby mládeže, ktoré môže ÚTM využívať
počas celej doby platnosti licencie. Žiadateľ o licenciu má 2 možnosti pre
splnenie tohto kritéria – kritérium B:

c) Žiadateľ o licenciu je právoplatným vlastníkom týchto zariadení,
d) Žiadateľ o licenciu musí predložiť písomnú zmluvu / zmluvy s

vlastníkom / vlastníkmi materiálno – technického zabezpečenia
(výhradne na území SR), ktoré bude používať. Zmluva / zmluvy
musia zaručovať, že ÚTM bude mať možnosť používať materiálno
– technické zabezpečenie pre všetky družstvá mládeže počas
celého obdobia platnosti licencie. Materiálno – technické
zabezpečenie musí spĺňať minimálne požiadavky kladené v
licencii ÚTM.

 
(2)Tréningové a zápasové plochy.

g) Trávnaté tréningové plochy a sociálne zariadenia – kritérium B.

 Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii výhradne pre potreby
mládeže minimálne 2 trávnaté tréningové  plochy. Za trávnaté
tréningové plochy mimo hlavného ihriska výlučne pre potreby
mládeže počas celej doby platnosti licencie sa považujú tie, ktoré sú
v priamom vlastníctve klubu. 

 Alternatíva: prípadne možné zabezpečiť aj formou prenájmu,
minimálne po dobu platnosti licencie, musí existovať písomná
dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad o spolupráci – v
prípade nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve, prípadne
dlhodobom prenájme trávnatej tréningovej plochy počas licenčného
konania, nebude klub spĺňať minimálne požiadavky na udelenie
licencie ÚTM. V prípade vyššieho počtu trávnatých tréningových
plôch bude táto skutočnosť zohľadnená v rámci hodnotenia ÚTM.

 Hracia plocha  pre súťažné stretnutia musí byť schválená SFZ a musí
mať „Pasport“ SFZ (v súlade so súťažným poriadkom,  rozpisom
republikových súťaží pre príslušný súťažný ročník a  s požiadavkami
na infraštruktúru KŠI) a zároveň sa musí zhodovať s trávnatou
plochou uvádzanou v podkladoch v žiadosti o udelenie licencie
ÚTM.
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 Hracia plocha pre súťažné stretnutia musí byť s prírodným
trávnatým povrchom (na súťažné stretnutia sa môže využívať aj
schválené ihrisko s umelým trávnatým povrchom (musí mať
„Pasport“ SFZ), ktoré možno využívať nepretržite, s výnimkou
mesiacov máj, jún, júl, august, september).

 Všetky FK, ktoré majú zaradené družstvá do súťaží mládeže, sú
najneskôr 15 dní pred začiatkom súťažného ročníka 2017/2018
povinné zadať do ISSF, na ktorom štadióne / ihrisku bude príslušné
družstvo FK hrať svoje majstrovské stretnutia. Ak má FK v  areáli
štadióna viac schválených trávnatých hracích plôch (ďalej len HP),
na ktorých bude hrávať svoje majstrovské stretnutia, musí túto
skutočnosť zahrnúť do vyššie uvedeného oznámenia (zadania).
Prípadná zmena ihriska v  priebehu súťaže, musí byť vopred
odsúhlasená riadiacim orgánom súťaže a úsekom mládeže a rozvoja
SFZ. FK s licenciou Futbalovej akadémie, môže pre súťažné
stretnutia mládeže využívať maximálne dve schválené trávnaté
plochy v kategórii dorastov, dve schválené trávnaté plochy v
kategórii žiakov (mimo hlavnej hracej plochy pre “A” mužstvo
seniorov) a jednu schválenú hraciu plochu s umelým trávnatým
povrchom. V prípade zmeny miesta stretnutia z  dôvodov zákazu
štartu družstva na danom ihrisku, nespôsobilosti ihriska, prípadne
jeho rekonštrukcie, treba túto skutočnosť v termíne stanovenom SP,
nahlásiť riadiacemu orgánu súťaže, ÚMaR SFZ a súperovi/om.

 Rozmery HP sa pre jednotlivé súťaže stanovujú nasledovne:

I. LSD U19, I. LMD U17 a U16 vrátane HP a UT
Maximálny rozmer
Minimálny rozmer
I. LSŽ U15, U14, I. LMŽ U13 - vrátane ihrísk s
UT
Maximálny rozmer
Minimálny rozmer

 
105 x 68 metrov
100 x 63 metrov
 
105 x 68 metrov
95 x 58 metrov

*od súťažného súťažného ročníka 2019/2020 musia mať všetky
hracie plochy pre súťaže mládeže riadené SFZ  jednotný rozmer
105 x 68m. 

 Požiadavky na hraciu plochu pre súťažné stretnutia mládeže:
v zmysle aktuálnych požiadaviek KŠI (Komisia pre štadióny
a ihriská) – dôraz sa kladie na podmienky pre družstvo hostí.

h) Tréningové plochy s umelým trávnatým povrchom (umelá tráva –
ďalej len UT).

UT s klasickými rozmermi – kritérium B:
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 Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii aj pre potreby mládeže
minimálne jedno ihrisko s umelým trávnatým povrchom
s minimálnymi rozmermi (viď tabuľka vyššie) vo vlastníctve klubu,
alebo v  prenájme na zabezpečenie tréningového procesu
a prípravných a  súťažných stretnutí mládeže podľa potreby počas
celej doby platnosti licencie. 

Mini ihrisko s UT – kritérium B:

 Žiadateľ o licenciu musí mať minimálne pre kategóriu mladších
žiakov a prípraviek k dispozícii 1 štandardné mini ihrisko s umelou
trávou vo vlastníctve klubu, alebo v prenájme počas celej doby
platnosti licencie.

Ihrisko s UT s inými rozmermi – kritérium B:

 Táto tréningová plocha sa môže stať alternatívou pre tréningový
proces prípraviek a mladších žiakov za mini ihrisko s UT. O
vlastníctve, prípadne prenájme takejto tréningovej plochy musí
existovať písomná dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad
o spolupráci – v prípade nepredloženia písomného dokladu o
vlastníctve, prípadne prenájme mini ihriska s UT počas
licenčného konania bude táto skutočnosť uvedená v rámci
hodnotenia ÚTM.

Pozn.: Tréningové plochy s umelou trávou odporúčame využívať len
v prípade veľmi nepriaznivého počasia, počas dní s teplotami nad
25 stupňov a nie daždivého počasia odporúčame tréningové plochy
s UT nevyužívať.

        Tréningové a zápasové plochy všeobecne – kritérium A:

 Klub s licenciou ÚTM sa zaväzuje bezodplatne poskytnúť hraciu
plochu (aj hlavné ihrisko) pre potreby mládežníckych
reprezentačných výberov SR 15 – SR 19 na minimálne 4 zápasy
v jednom súťažnom ročníku a tréningové plochy pre mládežnícke
reprezentácie bezodplatne na minimálne 4 TJ. Táto povinnosť
však nemusí byť naplnená (požiadavka SFZ je akceptovaná až po
predošlej dohode s klubom) a do ďalšieho súťažného ročníka sa v
prípade nevyčerpania neprenáša (v praxi to znamená, že ak sa
na ihriskách FK s licenciou ÚTM počas jedného súťažného
ročníka neodohrá žiadny mládežnícky reprezentačný zápas, v
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nasledujúcom ročníku sa požiadavka nezdvojnásobuje, ale stále
má FK povinnosť poskytnúť hraciu plochu len na 4 zápasy).

 Klub s licenciou ÚTM sa zároveň zaväzuje poskytnúť
bezodplatne štyrikrát v jednom súťažnom ročníku svoje
tréningové plochy (môže a nemusí byť hlavné ihrisko) pre akcie
regionálnych výberov. Táto povinnosť však nemusí byť naplnená
(požiadavka SFZ je akceptovaná až po predošlej dohode s
klubom) a do ďalšieho súťažného ročníka sa v prípade
nevyčerpania neprenáša (v praxi to znamená, že ak sa na
ihriskách FK s licenciou ÚTM počas jedného súťažného ročníka
neuskutoční žiadna akcia regionálnych výberov, v nasledujúcom
ročníku sa požiadavka nezdvojnásobuje, ale stále má FK
povinnosť poskytnúť tréningovú plochu len na 4 akcie).

 Klub s licenciou ÚTM sa zaväzuje poskytnúť bezodplatne dvakrát
v jednom súťažnom ročníku svoje tréningové plochy (môže a
nemusí byť hlavné ihrisko) pre akcie futbalu pre všetkých
(školský futbal, zdravotne hendikepovaní športovci, detské
domovy a pod.) podľa požiadaviek SFZ (požiadavka SFZ je
akceptovaná až po predošlej dohode s klubom).

 

i) Kryté tréningové zariadenie (telocvičňa, krytá športová hala) –
kritérium B.

 Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii minimálne dve kryté
tréningové zariadenia, t. j. telocvične, resp. kryté športové haly vo
vlastníctve klubu alebo v  prenájme počas celej doby platnosti
licencie pre všetky mládežnícke vekové kategórie.

 
j) Možnosti regenerácie – kritérium B.

·   Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii regeneračnú linku vo
vlastníctve klubu, alebo v  prenájme počas celej doby platnosti
licencie.

 
k) Nezaradené zariadenia využívané k tréningovému procesu.

·   Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii pre potreby mládeže 1
technickú miestnosť (na rozbory zápasov s hráčmi, porady trénerov,
a pod.) vybavenú minimálne: DVD prehrávačom s TV, PC – prípadne
notebookom, dataprojektorom, plátnom a pripojením na internet a s
kapacitou 20 miest – kritérium A,
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·   Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii pre potreby mládežníckych
trénerov miestnosť slúžiacu ako kancelária vybavenú minimálne: 3
x PC – prípadne notebookmi, tabuľou na kreslenie – prípadne
magnetickou a pripojením na internet – kritérium A,

 
l) Materiálne zabezpečenie.

Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii pre potreby mládeže:
 minimálne 4 prenosné brány predpísaných rozmerov: 7,32 m x

2,44 – kritérium A,
 minimálne 4 prenosné  brány s rozmermi: 5 m x 2 m – kritérium A,
 minimálne 8 prenosných brán menších rozmerov – kritérium A,
 zabezpečiť nahrávanie zápasov pomocou videokamery, alebo

videotechnika podľa požiadaviek SFZ – kritérium A,
 FK s licenciou ÚTM musí mať vlastnú web stránku (samostatná

sekcia zameraná na mládež) – pravidelne aktualizovanú a
vlastné klubové mládežnícke e-mailové konto (každý z trénerov a
zamestnancov úseku mládeže v klube musí mať vytvorené
vlastné e-mailové konto) – kritérium A.

Článok III
Personálno – administratívne kritériá

 
d) Klub s licenciou ÚTM musí mať kontaktné miesto, ktoré poskytuje

podporu v administratívnych záležitostiach (sekretariát).
Sekretariát musí byť vybavený dostatočnou technickou
infraštruktúrou, aby mohol kvalitne komunikovať so SFZ – kritérium

A.

e) Žiadateľ o licenciu v personálnej štruktúre úseku mládeže musí
mať:
 Športový riaditeľ mládeže – na čiastočný úväzok (príspevok zo

SFZ), platná trénerská licencia minimálne UEFA „B“, (ukončené
vzdelanie), prax v mládežníckom futbale minimálne 5 rokov (v
kluboch so Štatútom – Licenciou ÚTM / FA). Je to najdôležitejšia
funkcia, na ktorú SFZ poskytuje Vnančné prostriedky v
maximálnej možnej miere. Obsadenie postu formou výberového
konania (SFZ si vyhradzuje právo zúčastniť sa výberového
konania prípadne sa vyjadriť k výberu kandidáta). ŠRM musí byť
SZČO a  musí striktne dodržiavať pracovnú náplň, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi ŠFZ, ŠRM a  FK). Zmena
na poste športového riaditeľa mládeže je možná počas jedného
súťažného ročníka (platnosti licencie) len vo výnimočných
prípadoch (v prípade hrubého porušovania pracovných
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povinností) a len po súhlase so SFZ. Športový riaditeľ mládeže sa
venuje len odborným záležitostiam, koncepcii, kontrole
tréningového procesu a pod. – kritérium A.

 
Minimálne dosiahnuté trénerské vzdelanie požadované SFZ v
licencii ÚTM – kritérium A:

Tréner –
kategória

Minimálna
licencia

Finančné
prostriedk
y zo SFZ

Profesionál Asistent –
licencia

U 15 UEFA A ÁNO /
SZČO

ÁNO UEFA B

U 14 UEFA B NIE NIE UEFA
Grassroots
„C“

U 13 UEFA B NIE ÁNO UEFA
Grassroots
„C“

U 12 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots
„C“

U 11 UEFA A ÁNO /
SZČO

ÁNO UEFA 
Grassroots
„C“

U 10 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots
„C“

U 9 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots
„C“

*Pozn.: Požadované trénerské vzdelanie musí byť ukončené a trénerská
licencia musí byť platná, v  prípade študenta príslušnej licencie je záväzné
stanovisko TÚ SFZ.

 Klub musí ďalej vo svojej štruktúre mať:
·   trénera pohybovej prípravy, alebo kondičného trénera (čiastočný

úväzok) – kritérium C,

- trénera žiačok – kritérium A
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·   lekára (čiastočný úväzok) – kritérium A,
·   videotechnika (čiastočný úväzok) – kritérium A,
·   fyzioterapeut (čiastočný úväzok) – kritérium C,
·   masér len pre potreby mládeže (čiastočný úväzok) – kritérium C,
·   vyhľadávač talentov bez vlastného družstva (čiastočný úväzok) –

kritérium C,
·   minimálne 1 tréner brankárov len pre potreby mládeže (plný

úväzok) – podporovaného príspevkom zo SFZ – kritérium C.
Pozn.: možnosť využívať prax študentov VŠ s futbalovým
trénerským zameraním vo funkciách asistentov. Maximálny počet
hráčov na jedného trénera 10 – 12 v jednom družstve (v prípade
vyššieho počtu musí byť asistent) – kritérium A.

 
f) Nezaradené personálno – administratívne kritériá:

 FK s licenciou ÚTM sa zaväzuje uvoľňovať svojich trénerov do
funkcií trénerov a asistentov reprezentačných a regionálnych
výberov SR. Tréneri v zmluvnom vzťahu so SFZ vo funkcií
trénerov a asistentov reprezentačných a regionálnych výberov
SR sú povinní vykonávať požadovanú činnosť bezodplatne –
kritérium A.

 Každý zamestnanec úseku mládeže v klube musí mať platnú
zmluvu, dohodu, prípadne iný písomný doklad o spolupráci s
klubom (musí obsahovať Vnančné podmienky) a je Vnančne
odmeňovaný len bankovým prevodom z bankového účtu klubu,
školy, prípadne iného subjektu na jeho bankový účet. V opačnom
prípade pri licenčnom konaní nebude evidovaný ako
zamestnanec klubu (v praxi to znamená, ak bude napr. tréner U
19 vyplácaný klubom v hotovosti, bude to evidované ako
nesplnenie podmienok licencie ÚTM – v prípade nesplnenia
kritéria „A“ a „B“ to môže mať za následok vyradenie z
licenčného konania) – kritérium A.

 FK s licenciou ÚTM sa zaväzuje mesačne vyplácať
zamestnancom úseku mládeže v klube so zmluvným vzťahom so
SFZ odmenu v rovnakej výške, ako sú poskytnuté Vnančné
prostriedky zo SFZ na zamestnanca úseku mládeže v  klube,
prípadne podľa usmernenia TÚ SFZ. Do mesačnej odmeny
vyplácanej FK sa započíta aj mesačná odmena zamestnanca
úseku mládeže v klube vyplácaná na základe zmluvy so ZŠ, SŠ,
VŠ, prípadne ich zriaďovateľom (VÚC, obec), s ktorými je FK v
zmluvnom vzťahu, pokiaľ túto zmluvu FK zamestnancovi mládeže
sprostredkoval – kritérium A.

Článok IV
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Právne kritériá
 
FK s licenciou ÚTM musí byť riadnym členom SFZ a musí spĺňať
podmienky členstva stanovené v jeho stanovách a predpisoch – kritérium
A.
FK s licenciou ÚTM musí pravidelne predkladať schému svojej
organizačnej štruktúry – kritérium A.
Žiadateľ o licenciu musí predložiť právoplatné vyhlásenie potvrdzujúce,
že – kritérium A:

 je povinný potvrdiť, že bude hrať v súťažiach uznávaných a
schválených SFZ,

 považuje za právne záväzné smernice, normy a rozhodnutia SFZ,
 bude ihneď informovať SFZ o všetkých významných zmenách,

udalostiach alebo podmienkach vážneho športového,
infraštruktúrneho, personálneho, právneho a Vnančného
významu,

 bude sa riadiť a rešpektovať ustanovenia licenčného systému
mládeže SFZ,

 všetky predložené dokumenty sú kompletné a pravé,
 oprávňuje licenčnú administratívu a licenčné orgány licenčného

systému mládeže SFZ 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,

 toto prehlásenie musí byť vyhotovené a podpísané štatutárnym
orgánom žiadateľa o licenciu nie skôr, ako tri mesiace pred
stanoveným termínom jeho predloženia SFZ. Podpisy musia byť
notársky overené.

 
Žiadateľ o licenciu musí predložiť tieto dokumenty:

 Originál alebo overená kópia jeho aktuálne platných stanov –
kritérium A,

 Originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra,
alebo registra občianskych združení, nie staršieho ako 30 dní,
alebo k dátumu 31. 12. uplynutého kalendárneho roku
obsahujúceho tieto informácie – kritérium A: 

- názov,
- sídlo (adresa),
- právna forma,
- zoznam osôb s podpisovým právom,
- spôsob podpisovania v mene spoločnosti (napr. individuálny,

kolektívny).

Článok V
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Finančné kritériá
 

(a)  Žiadateľ o licenciu musí predložiť plánovaný rozpočet klubu na
mládež na obdobie platnosti licencie ÚTM (1 súťažný ročník).
Zároveň musí FK s  licenciou ÚTM vyberať povinne „členské“
v minimálnej výške 3,- eur. V prípade nedodržania tejto požiadavky,
žiadateľ o licenciu neplní jednu zo základných požiadaviek na
udelenie licencie a bude vyradený z licenčného konania – kritérium
A.

(d) Žiadateľ o licenciu musí počas licenčného konania preukázať, že
má vysporiadané záväzky zo zamestnancami úseku mládeže v
klube, fyzickými osobami vykonávajúcimi športové činnosti pre FK,
prípadne predložiť splátkový kalendár podpísaný obidvomi stranami
(zamestnancom aj klubom), a že má vysporiadané záväzky voči SFZ
a ostatným klubom – kritérium A

(e)   Žiadateľ o licenciu musí v žiadosti predložiť tieto dokumenty (v
prípade nepredloženia požadovaných dokumentov môže byť
vylúčený z licenčného konania) – kritérium A:

VI. kópiu zmluvy o zriadení samostatného bankového
mládežníckeho účtu vo FK určeného výlučne pre správu
poskytnutých Vnančných prostriedkov,

VII. originál, alebo notársky overenú kópiu potvrdenia miestne
príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, alebo s
dátumom k 31. 12. uplynutého kalendárneho roku, že k tomuto
dátumu žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

VIII. originál, alebo notársky overenú kópiu potvrdenia príslušného
konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, alebo s dátumom
k 31. 12. uplynutého kalendárnehop roku, že voči žiadateľovi k
tomuto dátumu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v
konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

IX. originál, alebo notársky overenú kópiu potvrdenia Sociálnej
poisťovne a potvrdenia každej zdravotnej poisťovne v Slovenskej
republike (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, a. s.), t. j.
spolu 4 potvrdenia, nie staršie ako tri mesiace, alebo s dátumom
k 31. 12 uplynutého kalendárneho roku, že žiadateľ k tomuto
dátumu nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie,

X. originál, alebo notársky overenú kópiu potvrdenia príslušného
inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, alebo s dátumom
k 31. 12. uplynutého kalendárneho roku, že žiadateľ k tomuto

Slovenský futbalový zväz | Tomášikova 30 C | 821 01 Bratislava | tel.: +421 2 4820 6000 | fax: +421 2 4820 6099 | e-mail:
o(ice@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk

IČO: 00687308 | IČ DPH: SK2020898913 | Hlavný bankový účet: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
5017019990 / 0900

IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990 | SWIFT: GIBASKBX | Registrácia na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-909/9091

http://www.futbalsfz.sk/


dátumu neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz
nelegálneho zamestnávania.

(f)   FK s licenciou ÚTM sa zaväzuje počas celej doby platnosti licencie
mať vysporiadané záväzky so všetkými zamestnancami úseku
mládeže FK, fyzickými osobami vykonávajúcimi športové činnosti
pre FK, prípadne je povinný pri kontrole SFZ predložiť splátkový
kalendár podpísaný obidvomi stranami (zamestnancom a klubom) –
kritérium A.

(g)  SFZ môže uhrádzať náklady FK na materiál, služby a iné činnosti
FK s licenciou ÚTM na vopred dohodnutý účel z prostriedkov
MŠVVaŠ iba v zmysle dotačnej zmluvy a výhradne týmto spôsobom
– kritérium A:

iv. FK zadá požiadavku na vystavenie objednávky aj so všetkými
potrebnými údajmi úseku mládeže a rozvoja SFZ,

v. Úsek mládeže a rozvoja SFZ vystaví objednávku priamo
dodávateľovi,

vi. Úsek mládeže a rozvoja SFZ bezhotovostným bankovým
prevodom zaplatí dodávateľovi na základe predloženej faktúry za
tovar alebo služby.

(h)  V prípade, ak by boli akékoľvek Vnančné prostriedky poukázané
priamo na účet FK s licenciou ÚTM (samostatne vedený účet v
zmysle čl. VIII bodu 4 Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ)
držiteľ licencie je povinný ich použiť na základe usmernenia SFZ a
vyúčtovať v termínoch podľa požiadaviek SFZ – kritérium A.

(i) mzdy zamestnancov úseku mládeže FK alebo odmeny za športové
činnosti vykonávané pre úsek mládeže FK na základe inej zmluvy
uzatvorenej medzi SFZ a zamestnancom, alebo fyzickou osobou sú
poukazované priamo na ich bankový účet – kritérium A.

(j) Poskytnuté Vnančné prostriedky na činnosť z UEFA Champions
League: solidarity scheme for youth development in clubs (UEFA
Solidarity Payment), ktoré budú poukázané FK prostredníctvom
Únie ligových klubov na samostatný mládežnícky účet vytvorený
pre tento účel v zmysle článku VIII bod 4 Smernice o licenčnom
systéme  mládeže SFZ je FK povinný použiť v zmysle
usmernenia[S2]  UEFA a SFZ a vyúčtovať do 15. 9. kalendárneho
roku, v ktorom boli Vnančné prostriedky poskytnuté. V prípade, ak
sa počas licenčného konania preukáže, že poskytnuté Vnančné
prostriedky neboli vyúčtované, prípadne použité na iné účely ako
bolo uvedené v usmernení, môže byť FK vylúčený z licenčného
konania – kritérium A.

(k)  Zakúpené materiálno – technické vybavenie z prostriedkov
MŠVVaŠ, UEFA alebo SFZ je FK s licenciou ÚTM povinný pri
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kontrole preukázať, že je jeho vlastníkom a že ho využíva pre
potreby mládeže – kritérium A.

(l) Prípadné iné Vnančné prostriedky poskytnuté zo SFZ sa FK s
licenciou FA zaväzuje použiť v zmysle usmernenia SFZ a je povinný
poskytnuté Vnančné prostriedky vyúčtovať v zmysle termínov
uvedených v usmernení – kritérium A.
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Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ
(licencia Futbalovej akadémie, licencia Útvaru talentovanej mládeže a licencia

Čakateľa) z 28.6.2017
 
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa čl. 7 ods. 3 písm. c) a  čl. 51 ods. 2

písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu z 3. júna 2016 v znení zmien a doplnkov

stanov Slovenského futbalového zväzu z 18. novembra 2016 a zmien a doplnkov stanov z 31.

marca 2017 schvaľuje túto Smernicu o licenčnom systéme mládeže SFZ:

 
Článok I

Predmet úpravy
 
Táto smernica upravuje:

a) postup orgánov SFZ v konaní o udelenie licencie mládeže SFZ, t.j.
licencie Futbalovej akadémie (ďalej len „FA“), licencie Útvaru
talentovanej mládeže (ďalej len „ÚTM“) a licencie Čakateľa, 

b) práva a povinnosti osoby, alebo subjektu (futbalového klubu)
žiadajúcej o udelenie licencie uvedenej v písm. a) v konaní o jej
udelenie,

c) .nancovanie držiteľa licencie uvedené v písm. a).
 

Článok II
Všeobecné ustanovenia

 
(1) O udelení a odobratí licencie FA, licencie ÚTM a  licencie Čakateľa
rozhoduje výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „VV
SFZ“).

(2) Licencia FA, licencia ÚTM a licencia Čakateľa (ďalej aj „licencia
mládeže“) preukazujú spôsobilosť ich držiteľa počas príslušného
súťažného ročníka zabezpečovať výchovu talentovanej mládeže v súlade s
požiadavkami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“), UEFA a Slovenského futbalového
zväzu (ďalej len „SFZ“), ktoré sú uvedené v licenčných podmienkach
(príloha č. 1), a ktorých cieľom je:

a) realizovať systematickú výchovu talentovanej mládeže
b) udržiavať minimálny štandard organizačnej štruktúry a systému

riadenia držiteľa licencie,
c) skvalitňovať futbalovú infraštruktúru držiteľa licencií a vytvárať

priaznivé podmienky pre individuálny rozvoj talentovanej mládeže s
osobitným zreteľom na zdravie a bezpečnosť mladého hráča,

d) zabezpečiť efektívne a transparentné využitie poskytnutých
.nančných prostriedkov na uvedené ciele,
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e) zhromažďovať údaje o činnosti držiteľov licencií mládeže SFZ za
účelom ich spracovávania a vyhodnocovania.

 
(3) SFZ oznámi v úradnej správe a na svojej internetovej stránke lehotu
na podanie prihlášky o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ,
ktorá je minimálne 30 dní od začiatku jej oznámenia. Na prihlášku o
zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ doručenú na SFZ po
uplynutí lehoty sa neprihliada.

(4) SFZ po prijatí prihlášky o zaradenie do licenčného konania pošle
prihlasovateľovi na vyplnenie žiadosť o udelenie licencie mládeže a
podklady k nej a vyzve ho k vyplneniu a doručeniu žiadosti v stanovenej
lehote, ktorá je minimálne 30 dní od jej odoslania. Na žiadosť o udelenie
licencie mládeže doručenú na SFZ po uplynutí stanovenej lehoty sa
neprihliada. 

(5) Talentovaným futbalistom sa na účely tejto smernice v spojení s § 4
ods. 5 z. č. 440/2015 Z. z. o športe rozumie futbalista do 23 rokov veku,
ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, futbalových zručnosti a futbalových
schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných futbalistov
pôsobiacich vo futbalových kluboch s licenciou FA alebo ÚTM. Zoznam
talentovaných futbalistov je vedený na webovom sídle “futbalnet.sk”.
 

Článok III
Licencia mládeže SFZ

 
(1) Licencia mládeže SFZ pre FA sa udeľuje na jeden súťažný ročník, pre
ÚTM a  Čakateľov na 3 súťažné ročníky (aj na základe odporúčania
príslušného Regionálneho futbalového zväzu v  ktorom FK pôsobí). Držiteľ
licencie mládeže SFZ sa zaväzuje dodržiavať licenčné kritériá, podmienky
a povinnosti, ktoré mu z nej vyplývajú.
 
(2) Platnosť licencie mládeže sa končí:

a) uplynutím doby, na ktorú bola licencia vydaná,
b) odobratím licencie,
c) zánikom držiteľa licencie.

 
(3) Licenciu mládeže SFZ nie je možné previesť. Je viazaná k držiteľovi
licencie. Vo výnimočných prípadoch, pri zmene majetkovo – právnych
vzťahov, zmene názvu, sídla a  pod. individuálne každú žiadosť posúdi VV
SFZ. Na prevedenie licencie zo subjektu na subjekt nie je právny nárok.
 
(4) Neoddeliteľnou súčasťou pridelenej licencie mládeže SFZ sú:

a) smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ,
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b) podmienky pre udelenie licencie mládeže SFZ a povinnosti držiteľa
licencie,

c) časový harmonogram licenčného konania,
d) pracovné náplne a  zmluvy trénerov v  zmluvnom vzťahu so SFZ a

športového riaditeľa mládeže vo futbalovom klube,
e) termíny odovzdávania podkladov na portál „Agenda trénera“,

prípadne do iného systému a na SFZ (podľa pokynov technického
úseku SFZ),

f) čestné vyhlásenie FK s licenciou mládeže SFZ,
g) dohoda o plnení podmienok licenčného systému mládeže SFZ,
h) návratky s údajmi profesionálnych trénerov a športového riaditeľa

mládeže v zmluvnom vzťahu so SFZ.
 

Článok IV
Žiadateľ o licenciu mládeže SFZ

        
(1) Žiadateľom o licenciu FA môže byť futbalový klub (ďalej aj „FK“),
ktorého seniorské družstvo je účastníkom I. alebo II. ligy (prvá a druhá
najvyššia slovenská seniorská súťaž mužov na Slovensku), v  príslušnom
súťažnom ročníku je držiteľom licencie ÚTM a ktorého družstvo staršieho
dorastu zároveň štartuje v:

a) I. lige staršieho dorastu (ďalej len „I. LSD“) alebo,
b) II. lige staršieho dorastu (ďalej len „II. LSD“) ak sa toto družstvo v

príslušnom súťažnom ročníku II. LSD umiestni na postupovom
mieste do I. LSD (víťaz II. LSD),

c) zároveň sa prihlási a podstúpi licenčné konanie mládeže SFZ.
 
(2) Žiadateľom o udelenie licencie ÚTM môže byť FK, ktorého družstvo
starších žiakov štartuje v:

a) I. lige starších žiakov (ďalej len „I. LSŽ“) alebo,
b) II. lige starších žiakov (ďalej len „II. LSŽ“), ak sa toto družstvo v

prebiehajúcom súťažnom ročníku II. LSŽ umiestni na postupovom
mieste do I. LSŽ (víťaz II. LSŽ), platí výlučne  pre súťažný ročník
2016  / 2017,

c) II. lige  starších žiakov a s licenciou Čakateľa,
d) zároveň ho odporučí príslušný RFZ a
e) prihlási sa a podstúpi licenčné konanie.

(3)  Žiadateľom o  udelenie licencie Čakateľa môže byť FK, ktorého
družstvo starších žiakov štartuje v:

a) II. LSŽ s  umiestnením do 8. miesta pri jednej skupine II. LSŽ
v príslušnom regióne, alebo

b) II. LSŽ s  umiestnením do 4. miesta v  jednej do skupín pri dvoch
skupinách II. LSŽ v príslušnom regióne, alebo

Slovenský futbalový zväz | Tomášikova 30 C | 821 01 Bratislava | tel.: +421 2 4820 6000 | fax: +421 2 4820 6099 | e-mail:
oJice@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk

IČO: 00687308 | IČ DPH: SK2020898913 | Hlavný bankový účet: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
5017019990 / 0900

IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990 | SWIFT: GIBASKBX | Registrácia na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-909/9091

http://www.futbalsfz.sk/


c) II. LSŽ s  umiestnením do 3. miesta v  jednej do skupín pri troch
skupinách II. LSŽ v príslušnom regióne, alebo

d) II. LSŽ s  umiestnením do 2. miesta v  jednej do skupín pri štyroch
skupinách II. LSŽ v príslušnom regióne.

(4) Udelenie licencie FA je podmienkou účasti FK v I. dorasteneckej lige.
Udelenie licencie ÚTM je podmienkou účasti FK v I. žiackej lige.

 
(5) Žiadateľ o licenciu mládeže SFZ je povinný predložiť riadne a včas
všetku požadovanú dokumentáciu za účelom náležitého preukázania
riadneho splnenia všetkých licenčných podmienok, ktoré sú uvedené v
prílohe č. 1 k tejto smernici. Časový harmonogram licenčného konania je
uvedený v prílohe č. 2 k tejto smernici .

 
(6) Žiadateľovi o licenciu mládeže možno licenciu udeliť až po splnení
športového kritéria, ktorým je účasť v požadovanej súťaži, prípadne
víťazstvo v baráži, alebo kvali.kačnom stretnutí o najvyššiu súťaž.
 

Článok V
Kategórie a triedy licenčných podmienok

 
(1) Licenčné podmienky sa rozdeľujú do týchto kategórií:

a) športové podmienky a kritériá,
b) infraštruktúrne podmienky a kritériá,
c) personálno – administratívne podmienky a kritériá,
d) právne podmienky a kritériá,
e) .nančné podmienky a kritériá.

 
(2) Licenčné podmienky a kritériá uvedené v ods. 1 sa na základe miery 
nevyhnutnosti ich splnenia zo strany žiadateľa o mládežnícku licenciu 
rozdeľujú do týchto tried:

a) trieda „A“ – licenčné kritériá triedy „A“ musia byť vždy splnené 
spôsobom stanoveným touto smernicou,

b) trieda „B“ - licenčné kritériá triedy „B“ musia byť splnené rovnako 
ako licenčné podmienky triedy „A“, ale smernica pripúšťa viacero 
alternatívnych spôsobov ich splnenia. Licenčná podmienka triedy 
„B“ sa považuje za splnenú, ak bola splnená riadne aspoň jedným 
spôsobom stanovených smernicou, pričom ku všetkým 
alternatívnym plneniam musí existovať písomný podklad (zmluva, 
dohoda o spolupráci a pod.),

c) trieda „C“ - licenčné kritériá triedy „C“ sa žiadateľovi odporúča 
splniť. Ak žiadateľ nesplní licenčnú podmienku triedy „C“, je 
povinný predložiť návrh spôsobu splnenia tejto podmienky.
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(3) Žiadateľovi o mládežnícku licenciu, ktorý nesplnil licenčné kritérium 
triedy „C“, možno za podmienky uvedenej v bode 2 c mládežnícku 
licenciu udeliť.
        

Článok VI
Žiadosť

 
(1) Žiadateľ o mládežnícku licenciu vyplní žiadosť zverejnenú na
internetovej stránke SFZ, alebo zaslanú FK v elektronickej podobe e-
mailom. Žiadateľ je povinný v stanovenej lehote vyplnenú žiadosť a  všetky
potrebné potvrdenia doručiť doporučenou poštovou zásielkou a súčasne v
elektronickej podobe na CD, prípadne USB kľúči (CD, prípadne USB kľúč
a pod., musí obsahovať kompletne všetky materiály, ktoré sú súčasťou
žiadosti o licenciu mládeže) spolu s požadovanou dokumentáciou  na
adresu sídla SFZ. Na žiadosť doručenú po stanovenej lehote sa
neprihliada.
(2) Žiadosť o mládežnícku licenciu je povinný podpísať štatutárny orgán
FK, alebo dvaja zástupcovia FK poverení štatutárnym orgánom FK spolu
s uvedením mena, priezviska a dátumu podpisu.

 
(3) Žiadateľ o mládežnícku licenciu je povinný k žiadosti priložiť aj

a) kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu určeného výlučne pre
správu poskytnutých .nančných prostriedkov,

b) potvrdenie príslušného miestneho správcu dane nie staršie ako tri
mesiace, alebo s dátumom 31. 12. uplynutého kalendárneho roku,
že k tomuto dátumu žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

c) potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako tri
mesiace, alebo s dátumom 31. 12. uplynutého kalendárneho roku,
že k tomuto dátumu voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné
konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

d) potvrdenie Sociálnej poisťovne a potvrdenie každej zdravotnej
poisťovne v Slovenskej republike (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.
s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná
poisťovňa, a. s.), t. j. spolu 4 potvrdenia, nie staršie ako 3 mesiace,
alebo s dátumom 31. 12. uplynutého kalendárneho roku, že k
tomuto dátumu žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie,

e) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri
mesiace, alebo s dátumom 31. 12. uplynutého kalendárneho roku,
že k tomuto dátumu žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch
rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania.
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(4) Potvrdenie uvedené v ods. 3 písm. a) sa predkladá ako kópia v jednom
vyhotovení bez úradného osvedčenia. Potvrdenia uvedené v ods. 3 písm.
b) až e) sa predkladajú ako originály, alebo ich úradne osvedčené kópie v
jednom vyhotovení. V prípade, ak žiadateľ predložil SFZ originály týchto
potvrdení v rámci inej žiadosti, a zároveň je zachovaná ich trojmesačná
platnosť v čase predloženia žiadosti o licenciu mládeže, tieto potvrdenia
predkladá ako kópie.

 
(5) Žiadateľ o mládežnícku licenciu je povinný bezodkladne informovať
SFZ o zmene údajov uvedených v žiadosti ako aj písomne informovať SFZ
bez zbytočného odkladu, ak v priebehu roka, v ktorom mu boli poskytnuté
.nančné prostriedky prestane spĺňať podmienky podľa tejto smernice
(Úsek mládeže a rozvoja SFZ, ďalej aj „ÚMaR SFZ“).
 

Článok VII
Činnosť SFZ v konaní o udelenie mládežníckej licencie

 
(1) Prípravu podkladov pre pracovnú skupinu uvedenú v ods. 3
zabezpečuje ÚMaR SFZ. Po prijatí prihlášky do licenčného konania zašle
ÚMaR SFZ žiadateľovi podklady, ktoré po vyplnení žiadosti tvoria súčasť
dokumentácie, ktorú je žiadateľ povinný predložiť. Ak žiadosť nie je
kompletná SFZ prostredníctvom ÚMaR SFZ žiadateľa na zistené
nedostatky upozorní a zároveň ho vyzve, aby v stanovenej lehote žiadosť
doplnil a zistené nedostatky odstránil. Ak je žiadosť úplná, ÚMaR SFZ ju
so všetkými jej súčasťami predloží pracovnej skupine uvedenej v ods. 3 na
spracovanie a vyhodnotenie.

 
(2) Žiadateľ je v rámci prípravy podkladov pre pracovnú skupinu povinný
strpieť kontrolu zo strany ÚMaR SFZ za účelom overenia splnenia
licenčných podmienok.

 
(3) Pracovná skupina spracúva a vyhodnocuje žiadosť o udelenie licencie,
vypracúva hodnotiacu správu k žiadosti o udelenie licencie a predkladá ju
VV SFZ, ktorý rozhoduje o udelení mládežníckej licencie. Pracovná
skupina pozostáva z piatich členov, z ktorých jeden je:

a) menovaný VV SFZ a nemôže ísť o člena VV SFZ, ani o osobu v
právnom vzťahu  k žiadateľovi o mládežnícku licenciu,

b) menovaný VV Únie ligových klubov, a nemôže ísť o osobu v
právnom vzťahu k žiadateľovi o mládežnícku licenciu,

c) technický riaditeľ SFZ,
d) manažér mládeže a rozvoja SFZ a
e) hlavný koordinátor, resp. manažér tréningového procesu mládeže

SFZ.
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(4) VV SFZ preskúma hodnotiacu správu pracovnej skupiny k žiadosti o
udelenie licencie. VV SFZ je oprávnený požiadať pracovnú skupinu a
žiadateľa mládežnícku licenciu o doplnenie, alebo vysvetlenie predloženej
dokumentácie. V žiadosti je VV SFZ povinný uviesť, akú dokumentáciu
žiada predložiť, alebo aké otázky žiada zodpovedať.

 
(5) Rozhodnutie VV SFZ o neudelení licencie alebo o odobratí licencie
musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o možnosti podať proti
rozhodnutiu odvolanie.

 
(6) Rozhodnutie VV SFZ o udelení, neudelení alebo odobratí mládežníckej
licencie sa FK oznamuje zverejnením v úradnej správe SFZ a  na
o.ciálnej webovej stránke SFZ najneskôr do 10 dní od rozhodnutia VV
SFZ. Rozhodnutie nadobúda platnosť jeho zverejnením. O odvolaní proti
rozhodnutiu VV SFZ rozhoduje odvolacia komisia SFZ. Odvolanie môže
FK podať do 15 dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia VV SFZ v úradnej
správe SFZ.

 
(7) VV SFZ rozhodne o odobratí licencie mládeže, ak držiteľ licencie
závažne alebo opakovane poruší povinnosti vyplývajúce z tejto smernice,
alebo ak sa dostane do úpadku podľa zákona č. 7/ 2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií. Ak VV SFZ rozhodne o odobratí licencie, je zároveň
povinný rozhodnúť o vrátení už poskytnutých .nančných prostriedkov
alebo ich časti v prospech SFZ.

 
(8) ÚMaR SFZ zverejňuje na o.ciálnej webovej stránke SFZ:

a) zoznam prihlásených FK do licenčného konania mládeže SFZ,
b) zoznam FK s vyplnenými a riadne odovzdanými žiadosťami v rámci

licenčného konania mládeže SFZ,
c) zoznam žiadateľov, ktorým bola udelená licencia mládeže SFZ,
d) zoznam žiadateľov, ktorým nebola udelená licencia mládeže SFZ.

 
Článok VIII
Financovanie

 
(1) SFZ poskytne držiteľovi mládežníckej licencie .nančné prostriedky na
činnosť a na odmeny profesionálnych trénerov a iných zamestnancov
úseku mládeže držiteľa.

 
(2) Finančné prostriedky sa držiteľovi mládežníckej licencie poskytnú len
vtedy, ak držiteľ licencie uzatvorí  so SFZ dohodu o plnení podmienok
licenčného systému mládeže SFZ a zaviaže sa písomne  dodržiavať
usmernenia Ministerstva, SFZ a UEFA týkajúce sa podmienok, za ktorých
môže .nančné prostriedky čerpať.
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(3) Držiteľovi mládežníckej licencie, ktorého seniorský tím je účastníkom
I. alebo II. ligy, môžu byť poskytnuté aj .nančné prostriedky z UEFA
Solidarity Payment, ktorých výška je závislá od pôsobenia slovenských FK
v európskych futbalových súťažiach (UEFA Champions League, UEFA
Europa League). Porušenie podmienok poskytnutia .nančných
prostriedkov z UEFA solidarity payment sa považuje za porušenie
licenčných podmienok podľa tejto smernice a VV SFZ je zároveň povinný
rozhodnúť o vrátení už poskytnutých .nančných prostriedkov alebo ich
časti v prospech SFZ.

(4) Poskytnuté .nančné prostriedky je držiteľ licencie povinný viesť na
samostatnom bankovom účte, ktorý zriadil výlučne za účelom správy
týchto .nančných prostriedkov. Držiteľ licencie je povinný vykonávať
všetky .nančné operácie, pri ktorých dochádza k použitiu týchto
.nančných prostriedkov, výlučne formou bezhotovostného bankového
prevodu.
 
(5) Poskytnuté .nančné prostriedky je držiteľ licencie oprávnený čerpať
len na účely, na ktoré boli poskytnuté, a to vždy hospodárnym a
efektívnym spôsobom a v súlade s usmerneniami SFZ, Ministerstva a
UEFA. Pridelené .nančné prostriedky alebo ich časť, ktorá bola použitá v
rozpore s účelom, na ktorý boli poskytnuté, sa považuje za neoprávnené
náklady, ktorých výšku sumy je držiteľ licencie povinný SFZ vrátiť.

 
(6) Poskytnuté .nančné prostriedky je držiteľ licencie povinný použiť do
skončenia platnosti licencie. Nepoužitú časť poskytnutých .nančných
prostriedkov je držiteľ licencie povinný vrátiť SFZ do 15 dní po skončení
platnosti licencie, prípadne do konca príslušného súťažného ročníka.

 
(7) Držiteľ licencie je povinný umožniť SFZ vykonávať kontrolu používania
poskytnutých .nančných prostriedkov, pričom je zároveň povinný
predložiť SFZ na žiadosť všetku požadovanú dokumentáciu týkajúcu sa
nakladania s poskytnutými .nančnými prostriedkami. V prípade
porušenia podmienok poskytnutia .nančných prostriedkov môže VV SFZ
rozhodnúť o zastavení poskytovania .nančných prostriedkov a o vrátení
už poskytnutých .nančných prostriedkoch alebo ich časti SFZ.

 
(8) Držiteľ licencie nie je oprávnený poskytnuté .nančné prostriedky
použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov
a pôžičiek, ani na výdavky investičného charakteru, ak nie je stanovené
inak.
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(9) Držiteľ licencie nie je oprávnený poskytnuté .nančné prostriedky
previesť z bankového účtu v peňažnom ústave uvedenom v bode 4 na iný
účet držiteľa licencie.

 
(10) Podrobnosti poskytnutia .nančných prostriedkov upraví usmernenie
ÚMaR SFZ o poskytnutí .nančných prostriedkov, ktoré bližšie upraví
vzájomné práva a povinnosti SFZ a príjemcu .nančných prostriedkov.

 
Článok IX

Disciplinárne previnenie
 

Porušenie povinnosti FK uvedenej v tejto smernici a  v jej prílohách, ktoré
sú jej neoddeliteľnou súčasťou sa považuje za disciplinárne previnenie. Za
porušenie kritérií triedy „A“  a triedy „B“, prípadne porušenie podmienok
zmlúv a  pracovných náplní trénerov a  športového riaditeľa mládeže v
klube nasleduje:

1. Písomné upozornenie s  možnosťou odstrániť nedostatky v  určenej
časovej lehote.

2. Pozastavenie čerpania .nančných prostriedkov pre FK, trénera,
alebo športového riaditeľa mládeže.

3. Krátenie čerpania .nančných prostriedkov pre FK, trénera, alebo
športového riaditeľa mládeže v klube.

4. Rozviazanie zmluvy s  trénerom, alebo športovým riaditeľom
mládeže v klube, alebo odobratie licencie mládeže pre FK.

O sankciách do výšky dvoch mesačných odmien stanovených v zmluve
pre trénerov a  športového riaditeľa mládeže v klube a  do 5 000,- Eur
(vrátane) z  príspevku SFZ na činnosť v klube rozhoduje TÚ SFZ,
v prípade iných sankcií, prípadne o odobratí licencie rozhoduje VV SFZ.

Článok X
Zrušovacie ustanovenia

 
Táto Smernica o  licenčnom systéme mládeže SFZ v  celom rozsahu
nahrádza Smernica o licenčnom systéme Útvarov talentovanej mládeže a
licenčnom systéme Grassroots zo 6. 11. 2012.

 
Článok XI

Záverečné ustanovenia

Táto Smernica o  licenčnom systéme mládeže SFZ bola schválená na
zasadnutí výkonného výboru SFZ dňa 28. júna 2017 a je účinná dňom jej
schválenia výkonným výborom SFZ.
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