
  
Príloha č. 1 

Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ (ÚTM a 
Grassroots) a povinnosti držiteľa licencie  mládeže SFZ (ÚTM a 

Grassroots). 
  
Licenčné kritériá pre udelenie licencie ÚTM. 
  

1.     Športové kritériá. 
  
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.          
Tento program musí obsahovať: 

· ciele, zámery a stratégiu rozvoja mládežníckeho futbalu v klube, 
· organizáciu úseku mládeže v klube (štruktúra úseku mládeže v klube, personálne           

zabezpečenie a jeho požadovaná minimálna kvalifikácia, zainteresované orgány,        
štruktúra mládežníckych družstiev,...), 

· infraštruktúra (materiálno – technické zabezpečenie), 
· finančné zdroje (rozpočet, príjmy, výdavky a pod.), 
· systém vzdelávania zameraný na pravidlá futbalu, boj proti dopingu, vzdelávanie          

trénerov, 
· vlastné požiadavky na hráčov v jednotlivých vekových kategóriách, 
· tréningové programy v jednotlivých vekových kategóriách (rozvoj technických        

zručností, taktická a kondičná príprava, a pod.), 
· základný herný systém v mládežníckych kategóriách s vlastnými kritériami a          

požiadavkami na jednotlivé hráčske posty, 
· vlastné kritériá a systém výberu talentovaných hráčov, skauting, 
· zdravotná starostlivosť, 
· proces kontroly a vyhodnocovania tréningového procesu (tréningové plány,        

testovanie, a pod.), 
· platnosť programu (minimálne 3 a maximálne 7 rokov), 
· spracovaný program pre TOP skupinu hráčov (špeciálna starostlivosť pre 

najtalentovanejších hráčov: skupinové a individuálne tréningy, materiálne 
zabezpečenie, finančné bonusy, internát, stravovanie a pod. 

Žiadateľ o licenciu musí tiež zaistiť, že: 
· každému hráčovi zaradenému do jeho mládežníckeho programu je umožnené získať          

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

pokračovať aj v jeho nefutbalovom rozvoji. 
  
  
Štruktúra mládežníckych družstiev. 
Klub s licenciou ÚTM musí mať vo svojej štruktúre: 



· v kategórii prípravky – povinne: družstvá U8, U 9, U 10, U 11 po ročníkoch (odporúča 
sa začínať s výbermi aj v skoršom veku) – kritérium A. 

· v kategórii žiaci – povinne: družstvá U 12, U 13, U 14, U 15 po ročníkoch – kritérium 
A. 

· v kategórii dorast – povinne: U 16, U 17, U 19 po ročníkoch – kritérium A. 
Všetky mládežnícke družstvá musia štartovať v súťažiach na republikovej, regionálnej alebo           
oblastnej úrovni, ktoré sú riadené alebo schválené SFZ – kritérium A. 

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

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

· každý FK s licenciou ÚTM má povinnosť vytvoriť družstvo žiačok (dievčat) do 16             
rokov, ktoré musí byť riadne prihlásené v súťaži riadenej SFZ, prípadne RFZ, alebo             
podpísať zmluvu o spolupráci s už existujúcim družstvom dievčat, ktorá musí           
obsahovať: podmienky, za ktorých spolupráca bude fungovať, čo poskytuje FK s           
licenciou ÚTM na podporu dievčenského družstva (priestory, MTZ, a pod.), pričom           
družstvo dievčat aj v tomto prípade musí byť riadne prihlásené do súťaže riadenej             
SFZ, prípadne RFZ – kritérium A. 

Evidencia hráčov a zápasov. 
Futbalový klub s licenciou ÚTM je povinný: 

· viesť aktuálny zoznam všetkých športovcov zaradených do ÚTM, osobitne evidovať 
hráčov TOP skupiny – kritérium A. 

· evidovať všetkých hráčov, ktorí prestúpili do/z iného ÚTM za obdobie posledných 5            
súťažných ročníkov (pričom aktuálne prebiehajúci ročník sa do tohto obdobia          
nezahŕňa) vždy po skončení súťažného ročníka podľa kategórií (uviesť aj názov FK,            
kam/odkiaľ hráč prestúpil) – kritérium A: 

- „A“ muži 
- U 19 
- U 18 
- U 17 
- U 16 
- U 15 

· evidovať počet tréningových jednotiek za súťažný ročník vždy po skončení každého           
súťažného ročníka podľa kategórií – kritérium A: 

- individuálne tréningy, 
- skupinové tréningy, 
- kolektívne tréningy. 
  
  

· evidovať všetkých mládežníckych reprezentantov (aj tých, ktorí prestúpili do iného          
ÚTM 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 kategórií – kritérium A: 

- „A“ muži 
- U 21 



- U 19 
- U 18 
- U 17 
- U 16 
- U 15 
Pozn.: Za mládežníckeho reprezentanta sa považuje hráč, ktorý počas jedného súťažného           
ročníka absolvoval minimálne 50 % mládežníckych reprezentačných akcií (zrazov). 

· evidovať všetkých hráčov vychovaných pre seniorský futbal za obdobie posledných 5           
súťažných ročníkov (pričom aktuálne prebiehajúci ročník sa do tohto obdobia          
nezahŕňa) vždy po skončení súťažného ročníka podľa kategórií – kritérium A: 

- vlastný seniorský „A“ tím 
- vlastný „B“ tím (resp. „juniorský tím“) 
- I. liga a II. liga (aj s názvom klubu, do ktorého hráč prestúpil) 
- neprofesionálny futbal (aj s názvom klubu, do ktorého hráč prestúpil) 

· evidenciu všetkých zápasov mládeže (U 8 – U 19) v rozdelení – kritérium A: 
- 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) 

· evidenciu získaných majstrovských titulov v dorasteneckej kategórii za obdobie         
posledných 5 súťažných ročníkov (pričom aktuálne prebiehajúci ročník sa do tohto           
obdobia nezahŕňa) vždy po skončení súťažného ročníka – kritérium A. 

Klub s licenciou ÚTM je povinný od kategórie U 10 zabezpečiť minimálne dvakrát počas              
súťažného ročníka medzinárodnú konfrontáciu, o čom musí informovať úsek mládeže a           
rozvoja SFZ a trénera mládeže SFZ v príslušnom regióne. Pre každú vekovú kategóriu od U               
8 zorganizovať minimálne dvakrát počas súťažného ročníka turnaje – vrátane družstva           
žiačok (dievčat). Turnaja sa musia zúčastniť minimálne 4 družstvá – preferovať účasť            
zahraničných družstiev a družstiev s licenciou Grassroots a ÚTM, o čom FK musí informovať              
úsek mládeže a rozvoja SFZ a trénera mládeže SFZ v príslušnom regióne (zaslať propozície              
+ vyhodnotenie turnaja) – kritérium A. 
  
  
  
Vzdelávanie –  kritérium A. 
Klub s licenciou ÚTM musí mať spracovaný metodický postup, akým spôsobom a v akých              
časových intervaloch budú členovia ÚTM vykonávať lektorskú činnosť (školenia, semináre) v           
klube, v okolitých futbalových kluboch (bez licencie ÚTM), prípadne po dohode aj v kluboch              
s licenciou ÚTM. Profesionálni pracovníci klubu v zmluvnom vzťahu so SFZ sú povinní             
bezodplatne na požiadanie pracovníkov SFZ vykonávať lektorskú činnosť na školeniach,          
prípadne seminároch organizovaných SFZ, RFZ a ObFZ. FK s licenciou ÚTM musí ďalej             
organizovať vzdelávanie pre hráčov, rodičov, prípadne učiteľov športovej prípravy. 
  
Podklady ÚTM (vrátane družstva dievčat) –  kritérium A. 
Klub 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 agendy trénera) v            
riadne stanovených termínoch v kategóriách U 8 – U 19 (s usmernením pre jednotlivé              
vekové kategórie): 

· ročný tréningový plán: do 10. 7. 
· vyhodnotenie súťažného ročníka: do 30. 6. 
· vyhodnotenie jesennej časti: do 15. 1. 
· mesačný plán činnosti zamestnanca úseku mládeže FK v zmluvnom vzťahu so SFZ            

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 
· plán tréningového týždenného mikrocyklu: vždy do piatku 12,00 hod. 
· plán využitia tréningových plôch: vždy do piatku 12,00 hod. 
· hodnotenie zápasu: do 24 hod. po ukončení zápasu 
· evidencia chorôb a zranení: do 24 hod. po ukončení zápasu 
· zoznam členov ÚTM: do 30. 9. a 15. 2. 
· rozvrh hodín športovej prípravy: do 30. 9. a 15. 2. 
· výsledky testovania všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti za pomoci         

fotobuniek podľa požiadaviek SFZ: do 31. 8. a 31. 3. 
· zoznam hráčov TOP skupiny: do 30. 9. a 15. 2. 
· zoznam trénerov ÚTM: 15. 7. a 15. 1. 
· charakteristika a hodnotenie hráčov ÚTM: do 31. 7. a 15. 3. 
· evidencia škôl so športovými triedami: do 31. 7. a 15. 1. 

  
  
  
  
  
Zdravotná starostlivosť –  kritérium A. 
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 
· elektrokardiografické vyšetrenie srdca – EKG (popis, poruchy veľkosti a akcie srdca) 
· echokardiografické vyšetrenie srdca – ECHO (hráči ÚTM od kategórie U 16, členovia            

mládežníckych reprezentačných výberov od kategórie U 15) 
· 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) 



Klub s licenciou ÚTM je povinný zabezpečiť pre všetkých hráčov pitný režim a doplnkovú              
výživu. 
  
Spolupráca so školou. 
Každý klub s licenciou ÚTM musí mať zriadené športové triedy (ďalej len ŠT) na minimálne               
jednej základnej škole (ďalej len ZŠ). ŠT na ZŠ (žiacka kategória) sú vytvárané pri tých FK,                
ktoré sa zaoberajú systematickou dlhodobou výchovou mladých futbalistov a majú na to            
vytvorené podmienky obsiahnuté v tejto licencii. O činnosti ŠT musí byť uzatvorená písomná             
dohoda medzi školou, zriaďovateľom a FK o zriadení ŠT, kde je konkrétne uvedené, kto a za                
akú oblasť zodpovedá a ako ju zabezpečuje. Každá ŠT na ZŠ musí pozostávať z              
minimálneho počtu 16 (šestnásť) žiakov. V školách so ŠT musí byť vytvorená školská rada              
ŠT, ktorú vedie zástupca ZŠ. ŠT na ZŠ môžu byť spojené aj s inými športami, nesmie sa                 
však narušiť proces športovej prípravy (ďalej len ŠP) – kritérium A. 
ÚTM musia mať náväznosť na vyššie články a FK má dve možnosti nadstavbových útvarov              
na úrovni SŠ – kritérium B: 

· ŠT na stredných školách (ďalej len SŠ). ŠT na SŠ musí pozostávať z minimálneho              
počtu 14 žiakov vzhľadom na požiadavky ŠP. Celkový počet žiakov môže byť vyšší v              
súvislosti so školskými predpismi (vznik triedy). O činnosti ŠT musí byť uzatvorená            
písomná dohoda medzi školou, zriaďovateľom a FK o zriadení ŠT, kde je konkrétne             
uvedené, kto a za akú oblasť zodpovedá a ako ju zabezpečuje. V školách so ŠT               
musí byť vytvorená školská rada ŠT, ktorú vedie zástupca SŠ. ŠT na SŠ môžu byť               
spojené aj s inými športami, nesmie sa však narušiť proces ŠP. 

  
  
  

· V prípade, ak FK má záujem ponúknuť svojim hráčom rôzne typy vzdelania, môže             
mať klub zriadené na úrovni SŠ tzv. Centrum talentovanej mládeže (ďalej len CTM).             
V praxi to znamená, že FK bude spolupracovať so Spojenou školou, prípadne bude             
mať uzavreté dohody s viacerými SŠ. Podmienkou ale je, že takto fungujúci FK musí              
vedieť zabezpečiť tréningový proces (v ŠT je to vedené ako ŠP) v rámci normálneho              
vyučovania v dopoludňajších hodinách počas trvania školského roku pre všetkých          
jeho hráčov pôsobiacich v dorasteneckej kategórii. 

  
Zabezpečenie tréningového procesu, športovej prípravy a telesnej výchovy –  kritérium A. 
Každý klub s licenciou ÚTM je povinný zabezpečiť predpísaný objem týždennej prípravy na             
ZŠ a SŠ. V praxi to znamená, že žiak ŠT (resp. hráč FK s licenciou ÚTM) musí absolvovať                  
minimálne 2 vyučovacie hodiny telesnej výchovy (ďalej len TV), 4 – 8 vyučovacích hodín ŠP               
v dopoludňajších hodinách s možnosťou využitia aj nepovinných predmetov, 6 – 8 hodín TP              
vo FK v popoludňajších hodinách a 40 – 60 zápasov v ročnom tréningovom cykle. 
Každý klub s licenciou ÚTM musí zabezpečiť nadväznosť TV, ŠP a TP a zabezpečiť              
zodpovedajúci objem regenerácie pre všetkých hráčov ÚTM. V praxi to znamená, že hráči             
po ukončenie žiackej kategórie musia mať zabezpečenú regeneráciu síl minimálne 1 hodinu            
týždenne (plaváreň, prípadne vodné procedúry) a hráči v dorasteneckej kategórii minimálne           
2 hodiny týždenne (plaváreň, masáže, vodné procedúry, a pod.). Všetky dlhodobé zmeny v             
rozvrhoch ŠP a TP je FK bezodkladne povinný nahlásiť trénerovi mládeže SFZ v príslušnom              
regióne.  



V TP je FK s licenciou ÚTM povinný zamerať sa na individuálny prístup a individuálnu               
prípravu k talentovaným hráčom, mládežníckym reprezentantom a hráčom zaradených do          
TOP skupiny. Pre túto skupinu je FK povinný vypravovať a systematicky realizovať program             
ich prípravy a starostlivosti a viesť o tom písomnú dokumentáciu. 
  
Zabezpečenie systematického výberu hráčov do FK –  kritérium A. 

· FK musí organizačne zabezpečiť etapovitý výber hráčov (žiakov) do prípraviek          
minimálne dvakrát za súťažný ročník (nie nábor) a to najneskôr od 3. ročníka ZŠ              
vždy v septembri a marci. 

· Profesionálny tréner prípraviek (U 11 – vedúci tréner prípraviek v zmluvnom vzťahu            
so SFZ) je zodpovedný za organizáciu a fungovanie prípraviek už od 3. ročníka ZŠ, s               
minimálnym počtom 3 hodiny TP týždenne a s maximálne 16 hráčmi v jednej             
skupine. 

· Za základný výber do 5. ročníka ŠT na ZŠ sú zodpovední okrem vedúceho trénera              
prípraviek aj všetci profesionálni tréneri ÚTM pri FK (v zmluvnom vzťahu so SFZ),             
ktorí sú povinní sa aj zúčastňovať výberov do prípraviek. Výsledky, resp. poradie            
výberu do 5. ročníka ŠT na ZŠ je potrebné nahlásiť do 15. júna trénerovi mládeže               
SFZ v príslušnom regióne. 

· FK musí v spolupráci so SŠ, kde fungujú ŠT zabezpečiť výber do prvého ročníka zo               
spádových ŠT na ZŠ a z iných FK (mesiace marec, apríl). 

· FK musí zabezpečiť systematický prechod svojich hráčov zo žiackej kategórie do           
kategórie dorastu a dorastenecké družstvá systematicky dopĺňať najlepšími hráčmi z          
okolitých FK. 

  
  
  
  
  

· FK sa v licencii ÚTM zaväzujú dodržiavať solidaritu pri prestupoch hráčov medzi            
klubmi ÚTM a Grassroots. 

· Vo výnimočných prípadoch prestupu hráča z klubu s licenciou ÚTM do klubu s             
licenciou ÚTM sa klub, do ktorého má hráč prestúpiť (prípadne ísť na hosťovanie)             
zaväzuje neosloviť hráča bez vedomia materského klubu a oficiálne písomne          
(e-mailom na oficiálnom hlavičkovom papieri s podpisom štatutárneho zástupcu         
klubu) oznámiť materskému klubu záujem o hráča, prípadne o vyžiadanie na           
„skúšku“, tréningový kemp minimálne 7 dní pred ich začiatkom. 

· V prípade prestupu hráča z klubu s licenciou Grassroots (prípadne bez licencie) do             
klubu s licenciou ÚTM sa kluby z vyššej kategórie zaväzujú oficiálne písomne            
(e-mailom na oficiálnom hlavičkovom papieri s podpisom štatutárneho zástupcu         
klubu) oznámiť materskému klubu záujem o hráča, prípadne o vyžiadanie na           
„skúšku“, tréningový kemp minimálne 7 dní pred ich začiatkom a primerane           
kompenzovať odchod mládežníckeho hráča materskému klubu. 

· V každej kategórii (v každom ročníku) U 10 – U 17 a U 19 musí mať FK na súpiske v                    
príslušnej vekovej kategórii pre príslušný súťažný ročník minimálne 15 hráčov, z toho            
minimálne 11 kmeňových. 

· Po kategóriu U 9 získať pre futbal minimálne 30 hráčov. 



· Všeobecné kritériá pre zaradenie športovcov do ÚTM: 
- úspešné absolvovanie prijímacieho konania, 
- zdravotný stav umožňujúci vykonávanie športovej činnosti na vrcholovej úrovni, 
- absolvovanie psychologických testov, 
- vhodný somatotyp pre futbal, 
- špecifické pohybové zručnosti pre futbal 
- splnenie kritérií talentovaného futbalistu v zmysle § 4 ods. 5 z. č. 440/2015 Z. z. o športe 
  
Nezaradené športové kritériá –  kritérium A. 

· Všetky družstvá FK s licenciou ÚTM v žiackej a dorasteneckej kategórii automaticky            
pôsobia v najvyšších súťažiach riadených SFZ, resp. 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 ÚTM 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). 

· Všetci hráči žiadateľa o licenciu starší ako 10 rokov musia byť registrovaní SFZ alebo              
príslušnými RFZ, prípadne ObFZ. 

· 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. 

  
  
  
  
  

2.     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: 

· Žiadateľ o licenciu je právoplatným vlastníkom týchto zariadení, 
· 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. 

  
Tréningové a zápasové plochy. 
Trávnaté tréningové plochy a sociálne zariadenia – kritérium B. 
Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii výhradne pre potreby mládeže minimálne 3             
trávnaté tréningové plochy o rozmeroch minimálne 100 m x 64 m a maximálne o rozmeroch               
105 m x 68 m (v prípade, ak má FK k dispozícii súvislú tréningovú trávnatú plochu s                 
prenosnými bránami minimálne o rozmere 12 800 m2, táto sa považuje za dve tréningové              



plochy), ktoré môže využívať aj na súťažné stretnutia mládeže. 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) a zároveň sa musí zhodovať s trávnatou plochou            
uvádzanou v podkladoch v žiadosti o udelenie licencie ÚTM. 
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). 
Súhlas na odohraní stretnutí na inej ploche, ako hlavné ihrisko pre súťažný ročník podlieha              
schváleniu ŠTK a to na základe „Osvedčenia“ vydaného Komisiou pre štadióny a ihriská             
(KŠI) SFZ. 
Na hraciu plochu využívanú pre súťažné stretnutia musí FK vlastniť „Pasport“ SFZ            
(technické osvedčenie), ktorý nesmie byť starší ako 4 roky a ktorého neoddeliteľnou            
súčasťou je „Doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna“ (tzv. bezpečnostný certifikát           
štadióna), ktorý nesmie byť starší ako 2 roky. 
  
  
  
  
  
  

· Požiadavky na hraciu plochu pre súťažné stretnutia: 
Rozmery: maximálne 105 m x 68 m 
 minimálne: 100 m x 64 m 
Pozn.: všetky novo budované ihriská musia mať jednotný rozmer 105 m x 68 m. 

· Doporučená vzdialenosť hracej plochy od najbližšej prekážky / oplotenia: 
- od postranných čiar minimálne 2 m 
- od bránkových čiar minimálne 2 m 

· V prípade použitia reklamných tabúľ musia byť nainštalované okolo hracej plochy           
podľa zásady: 

- výška reklamných tabúľ maximálne 0,9 m 
- vzdialenosť od postranných minimálne 1 m 
- v rovnakej vzdialenosti od bránkovej čiary, ako je hĺbka bránkovej siete, resp. 1 m od                
bránkovej 
  siete 

· Každý FK s licenciou ÚTM musí mať štandardne pre každé domáce družstvo k             
dispozícii k permanentnému používaniu kabíny s parametrami: 

- minimálna rozloha 40 m2 vrátane spŕch a toalety (alternatíva: minimálne 30 m2), 



- priestor na sedenie minimálne pre 20 osôb (alternatíva: minimálne pre 15 osôb), 
- vešiaky minimálne pre 20 osôb (alternatíva: minimálne pre 15 osôb), 
- minimálne 4 sprchy (alternatíva: minimálne 3 sprchy), 
- minimálne 2 sedacie záchody (alternatíva: minimálne 1 sedací záchod), 
- minimálne 2 pisoáre (alternatíva: 1 pisoár), 
- 1 tabuľa na kreslenie, prípadne magnetická (alternatíva: bez tabule). 

· Každý FK s licenciou ÚTM musí mať štandardne pre hosťujúce družstvá k dispozícii             
k permanentnému používaniu minimálne 2 kabíny s parametrami: 

- minimálna rozloha 40 m2 vrátane spŕch a toalety (alternatíva: minimálne 30 m2), 
- priestor na sedenie minimálne pre 20 osôb (alternatíva: minimálne pre 15 osôb), 
- vešiaky minimálne pre 20 osôb (alternatíva: minimálne pre 15 osôb), 
- minimálne 4 sprchy (alternatíva: minimálne 3 sprchy), 
- minimálne 2 sedacie záchody (alternatíva: minimálne 1 sedací záchod), 
- minimálne 2 pisoáre (alternatíva: 1 pisoár), 
- 1 tabuľa na kreslenie, prípadne magnetická (alternatíva: bez tabule) 
Súčasťou vybavenia plôch využívaných na súťažné stretnutia musí byť ošetrovňa so           
základným vybavením: lôžko, stôl, stoličky, umývadlo s pitnou vodou, skrinka na lieky so             
základným vybavením liekov, kyslíková fľaša s maskou, tlakomer. Ďalej musí byť súčasťou            
vybavenia funkčný rozhlas s hlásateľom a svetelná tabuľa. Počas súťažného stretnutia je FK             
s licenciou ÚTM povinný zabezpečiť minimálne 3 usporiadateľov a na každom futbalovom            
stretnutí musí byť prítomný lekár alebo zdravotník. 
  
Pozn.: Pri trávnatých tréningových plochách nad rámec minimálneho počtu 3 bude táto            
skutočnosť zohľadnená v rámci hodnotenia ÚTM (za trávnatú tréningovú plochu sa v tomto             
prípade môže považovať aj plocha s menšími rozmermi). 
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 rozmermi minimálne 100 m x 64 m a              
maximálne 105 m x 68 m v priamom vlastníctve klubu. Alternatíva: možnosť            
prenájmu počas celej doby platnosti licencie, podmienkou ale je, že v každej vekovej             
kategórii budú zabezpečené v prípade potreby 3 tréningové jednotky a 1 zápas v             
priebehu jedného kalendárneho týždňa počas zimného prípravného obdobia – musí          
existovať písomná dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad o spolupráci – v            
prípade nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve, prípadne prenájme        
tréningovej plochy s UT počas licenčného konania, nebude klub spĺňať minimálne           
požiadavky na udelenie licencie ÚTM. V prípade vyššieho počtu tréningových plôch s            
UT bude táto skutočnosť zohľadnená v rámci hodnotenia ÚTM. 

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. Alternatíva:            
možné zabezpečiť aj formou prenájmu počas celej doby platnosti licencie – 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. V prípade, ak FK dokáže zabezpečiť tréningový proces mladších           



žiakov a prípraviek na tréningovej ploche s UT a s inými rozmermi, mini ihrisko s UT                
nie je povinnou podmienkou na získanie licencie ÚTM. 

Ihrisko s UT s inými rozmermi – kritérium B: 
· V prípade, ak má žiadateľ o licenciu k dispozícii tréningovú plochu s UT s inými               

rozmermi (väčšími od štandardného mini ihriska s UT), môže za túto tréningovú            
plochu získať bonusové body v rámci bodovacieho systému hodnotenia ÚTM (ak má            
túto tréningovú plochu vo vlastníctve, prípadne v prenájme počas celej doby platnosti            
licencie). Zároveň sa táto tréningová plocha 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. 
Klub s licenciou ÚTM 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. 
  
  
  
  
  
  
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 nasledujúcom ročníku sa požiadavka nezdvojnásobuje, ale stále má FK povinnosť           
poskytnúť hraciu plochu len na 4 zápasy) – kritérium A. 
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) – kritérium A. 
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)–            
kritérium A. 
  
Kryté tréningové zariadenie (telocvičňa, krytá športová hala) –  kritérium B. 
Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii minimálne jedno kryté tréningové zariadenie, t. j.              
telocvičňu, resp. krytú športovú halu vo vlastníctve klubu (minimálny rozmer hracej plochy 40             
m x 20 m). Alternatíva: možné zabezpečiť aj formou prenájmu počas celej doby platnosti              
licencie – musí existovať písomná dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad o            
spolupráci – v prípade nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve, prípadne prenájme           
telocvične, resp. krytej športovej haly počas licenčného konania, nebude FK spĺňať základnú            
požiadavku na udelenia licencie. V prípade vyššieho počtu krytých tréningových zariadení           
bude táto skutočnosť zohľadnená v rámci hodnotenia ÚTM. FK s licenciou ÚTM musí             
zabezpečiť minimálne 2 tréningové jednotky týždenne pre kategóriu prípraviek, žiacku          
kategóriu a 1 TJ týždenne pre dorasteneckú kategóriu počas zimného prípravného obdobia. 
  
Možnosti regenerácie. 
Regeneračná linka – kritérium B: 

· Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii regeneračnú linku pre dorasteneckú           
kategóriu dvakrát týždenne, pre žiakov jedenkrát týždenne vo vlastníctve klubu.          
Alternatíva: možné zabezpečiť aj formou prenájmu počas celej doby platnosti licencie           
– musí existovať písomná dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad o           
spolupráci – v prípade nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve, prípadne          
prenájme regeneračnej linky počas licenčného konania, nebude FK spĺňať základnú          
požiadavku na udelenie licencie. V prípade vyššieho počtu regeneračných liniek          
bude táto skutočnosť zohľadnená v rámci hodnotenia ÚTM. 

Plaváreň – kritérium B: 
· Žiadateľ o licenciu môže mať k dispozícii ako alternatívu za regeneračnú linku            

plaváreň pre žiacke kategórie za zachovaného predpísaného objemu regenerácie         
buď vo vlastníctve klubu, alebo dlhodobom prenájme počas celej doby platnosti           
licencie – musí existovať písomná dohoda, zmluva, 
  
prípadne iný písomný doklad o spolupráci – v prípade nepredloženia písomného           
dokladu o vlastníctve, prípadne prenájme plavárne počas licenčného konania,         
nebude FK spĺňať základnú požiadavku na udelenie licencie (ak to bude alternatíva            
za regeneračnú linku). 

  
Nezaradené zariadenia využívané k tréningovému procesu. 
Posilňovňa – kritérium B: 

· Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii pre potreby mládeže posilňovňu (s            
minimálnou kapacitou 20 osôb) vo vlastníctve klubu. Alternatíva: možné zabezpečiť          
aj formou prenájmu počas celej doby platnosti licencie – musí existovať písomná            
dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad o spolupráci – v prípade           
nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve, prípadne prenájme posilňovne        
počas licenčného konania, nebude FK spĺňať základnú požiadavku na udelenie          
licencie. 

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.            
Alternatíva: možné zabezpečiť aj formou prenájmu počas celej doby platnosti licencie           
– musí existovať písomná dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad o           
spolupráci – v prípade nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve, prípadne          
prenájme využívaného zariadenia počas licenčného konania, nebude FK spĺňať         
základnú požiadavku na udelenie licencie (v prípade, ak nemá k dispozícii           
posilňovňu) – 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 x PC – prípadne           
notebookmi, tabuľou na kreslenie – prípadne magnetickou a pripojením na internet –            
kritérium A. 

· Žiadateľ o licenciu musí zabezpečiť hráčom FK s licenciou ÚTM, 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 možnosť stravovania podľa           
jedálneho lístka vypracovaného FK – kritérium A. 

  
Materiálne zabezpečenie. 
Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii pre potreby mládeže: 

· minimálne 4 prenosné brány predpísaných rozmerov: 7,32 m x 2,44 m (alternatíva: 2             
prenosné brány) – kritérium B, 

· minimálne 4 prenosné brány s rozmermi: 5 m x 2 m (alternatíva: 2 prenosné brány)               
– kritérium B, 
  
  

· 20 lôpt pre každé mládežnícke družstvo – 1 lopta / 1 hráč, pričom pre kategórie               
mladších žiakov a prípraviek U 9 – U 13 sú povinné lopty veľkosti č. 4, pre mladších                 
ako U 8 lopty veľkosti č. 3 – kritérium A, 

· minimálne 1 prenosnú kopaciu stenu – kritérium C, 
· pomocné kužele, vymedzovacie méty (tzv. „klobúčiky“) a rozlišovacie vesty pre          

každú kategóriu minimálne 2 sady (pod kategóriu sa rozumie: dorastenecká, žiacka a            
prípravky) – kritérium A, 

· minimálne 3 koordinačné rebríky – kritérium A, 
· minimálne 5 ks balančných dosiek, alebo 5 ks tzv. „bosu“, alebo 5 ks malých              

trampolín – kritérium B, 



· 1 videokameru, alternatíva: prenájom kamery, prípadne profesionálny / a kameraman          
/ ka počas celej doby platnosti licencie (podmienkou je natáčať pravidelne minimálne            
všetky domáce majstrovské zápasy v kategórii staršieho a mladšieho dorastu a           
podľa možnosti – prípadné zdvojenie termínov – natáčanie zápasov v žiackej           
kategórii, a v kategórii prípraviek, pričom ide o minimálne 5 súťažných zápasov v             
každej vekovej kategórii) – kritérium B, 

· 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 (alternatíva: možné zabezpečiť aj formou prenájmu), povinné         
testovanie mládežníckych družstiev na základe požiadaviek SFZ v kluboch musia          
kluby s licenciou ÚTM absolvovať pomocou fotobuniek vo všetkých vekových          
kategóriách – kritérium B, 

· 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. 

  
3.     Personálno – administratívne kritériá. 

  
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. 
Žiadateľ o licenciu v personálnej štruktúre úseku mládeže musí mať: 

· Športový riaditeľ mládeže (nesmie viesť vlastné družstvo) – na plný úväzok (dotácia            
zo SFZ), platná trénerská licencia minimálne UEFA „A“ (ukončené vzdelanie), prax           
v mládežníckom futbale minimálne 5 rokov (v kluboch so Štatútom – Lic. ÚTM),             
nesmie mať iný pracovný záväzok či už v klube, alebo mimo neho a musí mať platné                
živnostenské oprávnenie. Je to najdôležitejšia funkcia, na ktorú SFZ poskytuje          
finančné prostriedky v maximálnej možnej miere. Obsadenie postu formou         
výberového konania (SFZ si vyhradzuje právo zúčastniť sa výberového konania          
prípadne sa vyjadriť k výberu kandidáta). 
  
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 zo SFZ. Športový riaditeľ           
mládeže sa venuje len odborným záležitostiam, koncepcii, kontrole tréningového         
procesu a pod. – kritérium A. 
  

· Asistent športového riaditeľa – na čiastočný úväzok (minimálne dosiahnuté vzdelanie          
stredoškolské s maturitou). Zodpovedá za administratívnu časť chodu úseku         
mládeže vo FK (objednávky, zabezpečenie zápasov, rozhodcov a pod.) – kritérium           
A. 



· Ekonóm ÚTM – na čiastočný úväzok (minimálne dosiahnuté vzdelanie stredoškolské          
s maturitou), klub s licenciou ÚTM musí určiť osobu zodpovednú za finančné            
záležitosti ÚTM a písomne stanoviť práva a povinnosti – kritérium A. 

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

Tréner –  
kategória 

Minimálna 
licencia 

Finančné 
prostriedky 
zo SFZ 

Profesionál Asistent –  
licencia 

U 19 UEFA A ÁNO /  
živnosť 

ÁNO UEFA B 

U 17 UEFA A NIE ÁNO UEFA B 

U 16 UEFA A, II. /    
B 

NIE NIE UEFA B 

U 15 UEFA A ÁNO /  
živnosť 

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, II. /    
B 

ÁNO /  
živnosť 

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. Slovenské licencie sú platné len do 31. 12. 2014. Po tomto termíne budú uznávané               
len trénerské licencie v rámci konvencie UEFA. 
Klub musí ďalej vo svojej štruktúre mať: 

· trénera pohybovej prípravy, alebo kondičného trénera (čiastočný úväzok) – kritérium          
B, 

· 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) – kritérium A. 

Pozn.: možnosť využívať prax študentov VŠ s futbalovým trénerským zameraním vo           
funkciách asistentov. Maximálny počet hráčov na jedného trénera 15 – 18 v jednom družstve              
(v prípade vyššieho počtu musí byť asistent) – kritérium A. 
  
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 finančné podmienky) a je finančne             
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 kriéria „A“ a „B“ to môže mať za následok vyradenie z licenčného konania) a               
následne bude táto skutočnosť uvedená v rámci hodnotenia ÚTM – 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 finančné             
prostriedky zo SFZ na zamestnanca úseku mládeže v klube. 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. 
  

4.     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       
finančného významu, 

· bude sa riadiť a rešpektovať ustanovenia licenčného systému mládeže SFZ (ÚTM a            
Grassroots), 

· všetky predložené dokumenty sú kompletné a pravé, 
· oprávňuje licenčnú administratívu a licenčné orgány SFZ (ÚTM a Grassroots)          

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). 
Žiadateľ o licenciu musí mať uzavretú zmluvu, dohodu s minimálne jednou ZŠ vo svojom              
okolí o existencii športových tried na obdobie minimálne počas celej doby platnosti licencie             
ÚTM – kritérium A. 
Žiadateľ o licenciu musí mať uzavretú zmluvu, dohodu s minimálne jednou SŠ vo svojom              
okolí o existencii športových tried na obdobie minimálne počas celej doby platnosti licencie             
ÚTM. Alternatíva: zriadenie tzv. „CTM“ na úrovni SŠ, kde FK musí zabezpečiť predpísaný             
objem TJ v dopoludňajších hodinách v rozsahu požadovanej ŠP (predložiť písomné dohody            
so SŠ o uvoľňovaní hráčov na dopoludňajší TP) – kritérium B. 
  

5. Finančné kritériá. 
  

(a) Žiadateľ o licenciu musí predložiť plánovaný rozpočet klubu na mládež na obdobie             
platnosti licencie ÚTM (1 súťažný ročník). FK s licenciou ÚTM na mládež musí v              
rozpočte počítať s čiastkou minimálne 150 000,- Eur ma mládež na jeden súťažný             
ročník (t. j. doba platnosti licencie). Suma 150 000,- Eur nezahŕňa poskytnuté            
finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR, UEFA Champions League: solidarity scheme for           
youth development in clubs (UEFA Solidarity Payment), prípadne iné poskytnuté          
finančné prostriedky zo SFZ. 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: 
- príjmy (FK, sponzori, a pod.) 
- výdavky (náklady na mzdy pracovníkov úseku mládeže vo FK) 
- výdavky (náklady na sústredenia) 
- výdavky (náklady na súťaže, podľa jednotlivých vekových kategórií) 
- výdavky (na rozhodcov rozdelené na súťažné zápasy a priateľské zápasy podľa vekových             
kategórií) 
- výdavky (prestupy, hosťovania) 
- 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 finančnej 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 finančných         
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 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: 



 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 finančné 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 finančné 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 
finančné prostriedky poskytnuté. V prípade, ak sa počas licenčného konania 
preukáže, že poskytnuté finančné 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 kontrole preukázať, že je jeho vlastníkom a že                
ho využíva pre potreby mládeže – kritérium A. 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Licenčné kritériá pre udelenie licencie Grassroots (FK so ŠT na ZŠ). 
  

1.     Športové kritériá. 
  
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.          
Tento program musí obsahovať: 

· ciele, zámery a stratégiu rozvoja mládežníckeho futbalu v klube, 
· organizáciu úseku mládeže v klube (štruktúra úseku mládeže v klube, personálne           

zabezpečenie a jeho požadovaná minimálna kvalifikácia, zainteresované orgány,        
štruktúra mládežníckych družstiev,...), 

· infraštruktúra (materiálno – technické zabezpečenie), 
· finančné zdroje (rozpočet, príjmy, výdavky a pod.), 
· systém vzdelávania zameraný na pravidlá futbalu, boj proti dopingu, vzdelávanie          

trénerov, 
· vlastné požiadavky na hráčov v jednotlivých vekových kategóriách, 
· tréningové programy v jednotlivých vekových kategóriách (rozvoj technických        

zručností, taktická a kondičná príprava, a pod.), 
· základný herný systém v mládežníckych kategóriách s vlastnými kritériami a          

požiadavkami na jednotlivé hráčske posty, 
· vlastné kritériá a systém výberu talentovaných hráčov, skauting 
· zdravotná starostlivosť, 
· proces kontroly a vyhodnocovania tréningového procesu (tréningové plány,        

testovanie, a pod.), 
· platnosť programu (minimálne 3 a maximálne 7 rokov), 
· spracovaný program pre TOP skupinu hráčov (špeciálna starostlivosť pre 

najtalentovanejších hráčov: skupinové a individuálne tréningy, materiálne 
zabezpečenie, finančné bonusy, internát, stravovanie a pod.. 

Žiadateľ o licenciu musí tiež zaistiť, že: 
· každému hráčovi zaradenému do jeho mládežníckeho programu je umožnené získať          

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

pokračovať aj v jeho nefutbalovom rozvoji. 
  
  



  
  
  
  
Štruktúra mládežníckych družstiev. 
Klub s licenciou Grassroots musí mať vo svojej štruktúre: 

· v kategórii prípravky – povinne: družstvá U8, U 9, U 10, U 11 po ročníkoch (odporúča 
sa začínať s výbermi aj v skoršom veku) – kritérium A. 

· v kategórii žiaci – povinne: družstvá U 12, U 13, U 14, U 15 po ročníkoch – kritérium 
A. 

· SFZ odporúča v kategórii dorast: minimálne 2 družstvá (družstvo staršieho a 
mladšieho dorastu) – kritérium C. 

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

· SFZ odporúča FK s licenciou Grassroots náväznosť na seniorský futbal (existencia           
seniorského tímu) – kritérium C. 

· každý FK s licenciou Grassroots má povinnosť v kategóriách do 15 rokov zaradiť do              
tréningového procesu minimálne 10 dievčat a viesť ich evidenciu (menný zoznam,           
účasť na tréningových jednotkách a zápasoch), ktoré budú súčasťou chlapčenských          
mládežníckych tímov, alternatíva: vytvoriť samostatné družstvo žiačok – kritérium B. 

Evidencia hráčov a zápasov. 
Futbalový klub s licenciou Grassroots je povinný: 

· viesť aktuálny zoznam všetkých športovcov zaradených do FK s licenciou Grassroots 
– kritérium A, 

· osobitne evidovať hráčov TOP skupiny – kritérium C, 
· evidovať všetkých hráčov, ktorí prestúpili do ÚTM, prípadne do FK s licenciou            

Grassroots za obdobie posledných 5 súťažných ročníkov (pričom aktuálne         
prebiehajúci ročník sa do tohto obdobia nezahŕňa) vždy po skončení súťažného           
ročníka podľa kategórií (uviesť aj názov FK, kam/odkiaľ hráč prestúpil) – kritérium A. 

· evidovať počet tréningových jednotiek za súťažný ročník vždy po skončení každého           
súťažného ročníka podľa kategórií – kritérium A: 

- individuálne tréningy, 
- skupinové tréningy, 
- kolektívne tréningy. 

· evidovať všetkých mládežníckych reprezentantov (aj tých, ktorí prestúpili do iného          
ÚTM, prípadne FK s licenciou Grassroots 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 kategórií – kritérium           
A. 

Pozn.: Za mládežníckeho reprezentanta sa považuje hráč, ktorý počas jedného súťažného           
ročníka absolvoval minimálne 50 % mládežníckych reprezentačných akcií (zrazov). 
  
  
  
  
  



· evidovať všetkých hráčov vychovaných pre seniorský futbal za obdobie posledných 5           
súťažných ročníkov (pričom aktuálne prebiehajúci ročník sa do tohto obdobia          
nezahŕňa) vždy po skončení súťažného ročníka podľa kategórií – kritérium C: 

- vlastný seniorský „A“ tím 
- vlastný „B“ tím (resp. „juniorský tím“) 
- I. liga (Corgoň liga) a II. liga (aj s názvom klubu, do ktorého hráč prestúpil) 
- neprofesionálny futbal (aj s názvom klubu, do ktorého hráč prestúpil) 

· evidenciu všetkých zápasov mládeže (U 8 – U 19) v rozdelení – kritérium A: 
- súťažné (podľa kategórií, uviesť aj súpera a výsledok) 
- priateľské (podľa kategórií, uviesť aj súpera a výsledok) 
- turnajové (podľa kategórií, uviesť miesto, súpera a výsledok) 

· evidenciu získaných majstrovských titulov v dorasteneckej kategórii za obdobie         
posledných 5 súťažných ročníkov (pričom aktuálne prebiehajúci ročník sa do tohto           
obdobia nezahŕňa) vždy po skončení súťažného ročníka – kritérium C. 

Klub s licenciou Grassroots je povinný od kategórie U 10 do U 15 zabezpečiť minimálne               
jedenkrát počas súťažného ročníka medzinárodnú konfrontáciu, o čom musí informovať          
úsek mládeže a rozvoja SFZ a trénera mládeže SFZ v príslušnom regióne. Pre každú              
vekovú kategóriu od U 8 do U 15 zorganizovať minimálne jedenkrát počas súťažného             
ročníka turnaj – kritérium A. 
  
Vzdelávanie –  kritérium A. 
Profesionálni pracovníci klubu v zmluvnom vzťahu so SFZ sú povinní bezodplatne na            
požiadanie pracovníkov SFZ vykonávať lektorskú činnosť na školeniach, prípadne         
seminároch organizovaných SFZ, RFZ a ObFZ. FK s licenciou Grassroots musí ďalej            
organizovať vzdelávanie pre hráčov, rodičov, prípadne učiteľov športovej prípravy. 
  
Podklady Grassroots (vrátane evidencie dievčat) –  kritérium A. 
Klub s licenciou Grassroots je povinný odovzdávať všetky podklady požadované úsekom           
mládeže a rozvoja SFZ, a MŠVVaŠ SR v elektronickej podobe na jednotných tlačivách SFZ              
(prípadne ich vkladať do centrálnej databázy) v riadne stanovených termínoch v kategóriách            
U 8 – U 15 (s usmernením pre jednotlivé vekové kategórie): 

· ročný tréningový plán: do 10. 7. 
· vyhodnotenie súťažného ročníka: do 30. 6. 
· vyhodnotenie jesennej časti: do 15. 1. 
· mesačný plán činnosti zamestnanca úseku mládeže FK v zmluvnom vzťahu so SFZ            

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 
· plán tréningového týždenného mikrocyklu: vždy do piatku 12,00 hod. 
· plán využitia tréningových plôch: vždy do piatku 12,00 hod. 

  
· zoznam členov FK s licenciou Grassroots: do 30. 9. a 15. 2. 
· rozvrh hodín športovej prípravy: do 30. 9. a 15. 2. 
· výsledky testovania všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti za pomoci         

fotobuniek podľa požiadaviek SFZ: do 31. 8. a 31. 3. 
· zoznam trénerov FK s licenciou Grassroots: 15. 7. a 15. 1. 



· evidencia škôl so športovými triedami: do 31. 7. a 15. 1. 
  
Zdravotná starostlivosť. 
Každý hráč klubu s licenciou Grassroots 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 – kritérium A: 

· výška, hmotnosť, tlak krvi, pulzová frekvencia, obvod hrudníka 
· elektrokardiografické vyšetrenie srdca – EKG (popis, poruchy veľkosti a akcie srdca) 
· doporučené: echokardiografické vyšetrenie srdca – ECHO (hráči ÚTM od kategórie          

U 16, členovia mládežníckych reprezentačných výberov od kategórie U 15) 
· doporučené: 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) 
  

Spolupráca so školou. 
Každý klub s licenciou Grassroots musí mať zriadené športové triedy (ďalej len ŠT) na              
minimálne jednej základnej škole (ďalej len ZŠ). ŠT na ZŠ (žiacka kategória) sú vytvárané              
pri tých FK, ktoré sa zaoberajú systematickou dlhodobou výchovou mladých futbalistov a            
majú na to vytvorené podmienky obsiahnuté v tejto licencii. O činnosti ŠT musí byť              
uzatvorená písomná dohoda medzi školou, zriaďovateľom a FK o zriadení ŠT, kde je             
konkrétne uvedené, kto a za akú oblasť zodpovedá a ako ju zabezpečuje. Každá ŠT na ZŠ                
musí pozostávať z minimálneho počtu 16 (šestnásť) žiakov. V školách so ŠT musí byť              
vytvorená školská rada ŠT, ktorú vedie zástupca ZŠ. ŠT na ZŠ môžu byť spojené aj s inými                 
športami, nesmie sa však narušiť proces športovej prípravy (ďalej len ŠP) – kritérium A. 
Doporučené: náväznosť na vyššie články: ŠT / SŠ, resp. tzv. „CTM“ – kritérium C. 
  
  
Zabezpečenie tréningového procesu, športovej prípravy a telesnej výchovy –  kritérium A. 
Každý klub s licenciou Grassroots je povinný zabezpečiť predpísaný objem týždennej           
prípravy na ZŠ a SŠ. V praxi to znamená, že žiak ŠT (resp. hráč FK s licenciou Grassroots)                  
musí absolvovať minimálne 2 vyučovacie hodiny telesnej výchovy (ďalej len TV), 4 – 8              
vyučovacích hodín ŠP v dopoludňajších hodinách s možnosťou využitia aj nepovinných           
predmetov, 6 – 8 hodín TP vo FK v popoludňajších hodinách a 40 – 60 zápasov v ročnom                  
tréningovom cykle. 
Každý klub s licenciou Grassroots musí zabezpečiť nadväznosť TV, ŠP a TP a zabezpečiť              
zodpovedajúci objem regenerácie pre všetkých hráčov FK. V praxi to znamená, že hráči po              
ukončenie žiackej kategórie musia mať zabezpečenú regeneráciu síl minimálne 1 hodinu           



týždenne (plaváreň, prípadne vodné procedúry). Všetky dlhodobé zmeny v rozvrhoch ŠP a            
TP je FK bezodkladne povinný nahlásiť trénerovi mládeže SFZ v príslušnom regióne.  
V TP je FK s licenciou Grassroots povinný zamerať sa na individuálny prístup a individuálnu               
prípravu k talentovaným hráčom. 
  
Zabezpečenie systematického výberu hráčov do FK –  kritérium A. 

· FK musí organizačne zabezpečiť etapovitý výber hráčov (žiakov) do prípraviek          
minimálne dvakrát za súťažný ročník (nie nábor) a to najneskôr od 3. ročníka ZŠ              
vždy v septembri a marci. 

· Profesionálny tréner žiakov (U 15 – vedúci tréner FK úseku mládeže s licenciou             
Grassroots v zmluvnom vzťahu so SFZ) je zodpovedný za organizáciu a fungovanie            
prípraviek už od 3. ročníka ZŠ, s minimálnym počtom 3 hodiny TP týždenne a s               
maximálne 16 hráčmi v jednej skupine. 

· Zároveň je vedúci tréner FK úseku mládeže zodpovedný za základný výber do 5.             
ročníka ŠT na ZŠ. Výsledky, resp. poradie výberu do 5. ročníka ŠT na ZŠ je               
potrebné nahlásiť do 15. júna trénerovi mládeže SFZ v príslušnom regióne. 

· FK musí zabezpečiť systematický prechod svojich hráčov zo žiackej kategórie do           
kategórie dorastu. 

· FK sa v licencii Grassroots zaväzujú dodržiavať solidaritu pri prestupoch hráčov           
medzi klubmi Grassroots a ÚTM. V prípade prestupu hráča z klubu nižšej kategórie             
do vyššej sa kluby nižšej kategórie zaväzujú podporiť futbalový talent a nebrániť mu             
rozvíjať sa v lepších podmienkach. Kluby z vyššej kategórie sa zaväzujú oficiálne            
písomne (e-mailom na oficiálnom hlavičkovom papieri s podpisom štatutárneho         
zástupcu) oznámiť materskému klubu záujem o hráča, prípadne o vyžiadanie na           
„skúšku“, tréningový kemp minimálne 7 dní pred ich začiatkom a primerane           
kompenzovať odchod mládežníckeho hráča materskému klubu. 

· Vo výnimočných prípadoch prestupu hráča z klubu s licenciou Grassroots do klubu s             
licenciou Grassroots sa klub, ktorý má o hráča záujem zaväzuje v licencii Grassroots,             
oficiálne písomne (e-mailom na oficiálnom hlavičkovom papieri s podpisom         
štatutárneho zástupcu) oznámiť materskému klubu záujem o hráča, prípadne o          
vyžiadanie na „skúšku“, tréningový kemp minimálne 7 dní pred ich začiatkom a            
primerane kompenzovať odchod mládežníckeho hráča materskému klubu. 

· Vo výnimočnom prípade prestupu hráča z klubu vyššej kategórie do nižšej sa kluby z              
nižšej kategórie zaväzujú oficiálne písomne (e-mailom na oficiálnom hlavičkovom         
papieri s podpisom štatutárneho zástupcu) oznámiť materskému klubu záujem o          
hráča, prípadne o vyžiadanie na „skúšku“, tréningový kemp minimálne 7 dní pred ich             
začiatkom a primerane kompenzovať odchod mládežníckeho hráča materskému        
klubu. 

  
  
· V každej kategórii (v každom ročníku) U 10 – U 15 musí mať FK na súpiske v                 

príslušnej vekovej kategórii pre príslušný súťažný ročník minimálne 15 hráčov, z toho            
minimálne 11 kmeňových. 

· Po kategóriu U 9 získať pre futbal minimálne 30 hráčov. 
Nezaradené športové kritériá –  kritérium A. 



· Všetky družstvá FK s licenciou Grassroots v žiackej kategórii automaticky pôsobia v            
najvyšších súťažiach riadených SFZ, resp. všetci účastníci najvyšších mládežníckych         
súťaží musia mať licenciu mládeže SFZ. 

· FK s licenciou Grassroots sa v licencii zaväzuje povinne uvoľňovať hráčov pre            
potreby reprezentácie SR vo všetkých vekových kategóriách aj keď sú hráčmi „A“            
mužstva seniorov (aj v prípade, ak majú reprezentantov v dorasteneckej kategórii). V            
prípade, ak ide o hráča „A“ mužstva klubu s licenciou Grassroots, ktoré pôsobí v              
prvých dvoch najvyšších slovenských seniorských súťažiach, je uvoľnenie hráča ale          
podmienené ich predchádzajúcim súhlasom. 

· FK s licenciou Grassroots sa v licencii zaväzuje povinne uvoľňovať hráčov pre            
potreby regionálnych výberov vo všetkých vekových kategóriách. 

· Všetci hráči žiadateľa o licenciu starší ako 10 rokov musia byť registrovaní SFZ alebo              
príslušnými RFZ, prípadne ObFZ. 

· Každý hráč FK s licenciou Grassroots v kategórii prípravky a žiaci musí odohrať             
minimálne 1/3 hracieho času – v jesennej aj v jarnej časti súťažného ročníka. 

  
2.     Infraštruktúrne kritériá. 

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

· Žiadateľ o licenciu je právoplatným vlastníkom týchto zariadení, 
· 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 FK s licenciou Grassroots 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 Grassroots. 

  
Tréningové a zápasové plochy. 
Trávnaté tréningové plochy a sociálne zariadenia – kritérium B. 
Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii výhradne pre potreby mládeže minimálne 2             
trávnaté tréningové plochy o rozmeroch minimálne 100 m x 64 m a maximálne o rozmeroch               
105 m x 68 m (v prípade, ak má FK k dispozícii súvislú tréningovú trávnatú plochu s                 
prenosnými bránami minimálne o rozmere 12 800 m2, táto sa považuje za dve tréningové              
plochy), ktoré môže využívať aj na súťažné stretnutia mládeže. Za trávnaté tréningové            
plochy vrátane hlavného ihriska 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           
Grassroots, v prípade vyššieho počtu trávnatých tréningových plôch, bude táto skutočnosť           
zohľadnená v rámci hodnotenia licencie Grassroots. 



Hracia plocha pre súťažné stretnutia musí byť schválená SFZ a musí mať „Pasport“ SFZ (v               
súlade so súťažným poriadkom) a zároveň sa musí zhodovať s trávnatou plochou            
uvádzanou v podkladoch v žiadosti o udelenie licencie Grassroots. 
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). 
Súhlas na odohraní stretnutí na inej ploche, ako hlavné ihrisko pre súťažný ročník podlieha              
schváleniu ŠTK a to na základe „Osvedčenia“ vydaného Komisiou pre štadióny a ihriská             
(KŠI) SFZ. 
Na hraciu plochu využívanú pre súťažné stretnutia musí FK vlastniť „Pasport“ SFZ            
(technické osvedčenie). Ktorý nesmie byť starší ako 4 roky a ktorého neoddeliteľnou            
súčasťou je „Doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna“ (tzv. bezpečnostný certifikát           
štadióna), ktorý nesmie byť starší ako 2 roky. 

· Požiadavky na hraciu plochu pre súťažné stretnutia: 
Rozmery: maximálne 105 m x 68 m 
 minimálne: 100 m x 64 m 
Pozn.: všetky novo budované ihriská musia mať jednotný rozmer 105 m x 68 m. 

· Doporučená vzdialenosť hracej plochy od najbližšej prekážky / oplotenia: 
- od postranných čiar minimálne 2 m 
- od bránkových čiar minimálne 2 m 

· V prípade použitia reklamných tabúľ musia byť nainštalované okolo hracej plochy           
podľa zásady: 

- výška reklamných tabúľ maximálne 0,9 m 
- vzdialenosť od postranných minimálne 1 m 
- v rovnakej vzdialenosti od bránkovej čiary, ako je hĺbka bránkovej siete, resp. 1 m od                
bránkovej 
  siete 

· Každý FK s licenciou Grassroots musí mať štandardne pre každé domáce družstvo k             
dispozícii k permanentnému používaniu kabíny s parametrami: 

- minimálna rozloha 30 m2 vrátane spŕch a toalety (alternatíva: minimálne 20 m2), 
- priestor na sedenie minimálne pre 20 osôb (alternatíva: minimálne pre 15 osôb), 
- vešiaky minimálne pre 20 osôb (alternatíva: minimálne pre 15 osôb), 
- minimálne 3 sprchy (alternatíva: minimálne 2 sprchy), 
- minimálne 2 sedacie záchody (alternatíva: minimálne 1 sedací záchod), 
- minimálne 2 pisoáre (alternatíva: 1 pisoár), 
- 1 tabuľa na kreslenie, prípadne magnetická (alternatíva: bez tabule). 
  
  

· Každý FK s licenciou Grassroots musí mať štandardne pre hosťujúce družstvá k            
dispozícii k permanentnému používaniu minimálne 2 kabíny s parametrami: 

- minimálna rozloha 30 m2 vrátane spŕch a toalety (alternatíva: minimálne 20 m2), 
- priestor na sedenie minimálne pre 20 osôb (alternatíva: minimálne pre 15 osôb), 
- vešiaky minimálne pre 20 osôb (alternatíva: minimálne pre 15 osôb), 
- minimálne 3 sprchy (alternatíva: minimálne 2 sprchy), 
- minimálne 2 sedacie záchody (alternatíva: minimálne 1 sedací záchod), 



- minimálne 2 pisoáre (alternatíva: 1 pisoár), 
- 1 tabuľa na kreslenie, prípadne magnetická (alternatíva: bez tabule). 
Súčasťou vybavenia plôch využívaných na súťažné stretnutia musí byť ošetrovňa so           
základným vybavením: lôžko, stôl, stoličky, umývadlo s pitnou vodou, skrinka na lieky so             
základným vybavením liekov, kyslíková fľaša s maskou, tlakomer. Ďalej musí byť súčasťou            
vybavenia funkčný rozhlas s hlásateľom a svetelná tabuľa. Počas súťažného stretnutia je FK             
s licenciou Grassroots povinný zabezpečiť minimálne 3 usporiadateľov a na každom           
futbalovom stretnutí musí byť prítomný lekár alebo zdravotník. 
Pozn.: Za trávnaté tréningové plochy nad rámec minimálneho počtu 2 bude táto skutočnosť             
zohľadnená v rámci hodnotenia Grassroots (za trávnatú tréningovú plochu sa v tomto            
prípade môže považovať aj plocha s menšími rozmermi. 
  
Tréningové plochy s umelým trávnatým povrchom (umelá tráva – ďalej len UT). 
UT s klasickými rozmermi – kritérium B: 

· Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii vo vlastníctve klubu aj pre potreby mládeže              
minimálne jedno ihrisko s umelým trávnatým povrchom s rozmermi väčšími, ako sú            
rozmery štandardného mini ihriska s UT. Alternatíva: možnosť prenájmu počas celej           
doby platnosti licencie, podmienkou ale je, že v každej vekovej kategórii do U 15              
budú zabezpečené v prípade potreby 2 tréningové jednotky počas jedného          
kalendárneho týždňa počas zimného prípravného obdobia – musí existovať písomná          
dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad o spolupráci – v prípade           
nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve, prípadne prenájme tréningovej        
plochy s UT počas licenčného konania, nebude klub spĺňať minimálne požiadavky na            
udelenie licencie Grassroots, v prípade vyššieho počtu tréningových plôch s UT           
počas licenčného konania, bude táto skutočnosť zohľadnená v rámci hodnotenia          
Grassroots. V prípade, že bude mať FK s licenciou Grassroots UT s klasickými             
rozmermi maximálne: 105 m x 68, minimálne: 100 m x 64 m bude aj táto skutočnosť                
zohľadnená v rámci hodnotenia Grassroots. 

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. Alternatíva:            
možné zabezpečiť aj formou prenájmu počas celej doby platnosti licencie – 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 Grassroots. V prípade, ak FK dokáže zabezpečiť tréningový proces          
mladších žiakov a prípraviek na tréningovej ploche s UT a s inými rozmermi, mini              
ihrisko s UT nie je povinnou podmienkou na získanie licencie Grassroots. 

  
  
Ihrisko s UT s inými rozmermi – kritérium C: 

· V prípade, ak má žiadateľ o licenciu k dispozícii tréningovú plochu s UT s inými               
rozmermi (väčšími od štandardného mini ihriska s UT) bude táto skutočnosť           
zohľadnená v rámci hodnotenia Grassroots (ak má túto tréningovú plochu vo           
vlastníctve, prípadne v prenájme počas celej doby platnosti licencie). Zároveň sa táto            
tréningová plocha 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 Grassroots. 

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 Grassroots môže 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              
C. 
Klub s licenciou Grassroots sa zaväzuje bezodplatne poskytnúť hraciu plochu (aj hlavné            
ihrisko) pre potreby mládežníckych reprezentačných výberov SR 15 – SR 19 na minimálne 2              
zápasy v jednom súťažnom ročníku a tréningové plochy pre mládežnícke reprezentácie           
bezplatne na minimálne 2 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               
Grassroots 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 2 zápasy) – kritérium A. 
Klub s licenciou Grassroots sa zároveň zaväzuje poskytnúť bezodplatne dvakrát 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               
Grassroots 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 2 akcie) – kritérium A. 
Klub s licenciou Grassroots sa zaväzuje poskytnúť bezodplatne štyrikrát 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) –             
kritérium A. 
  
Kryté tréningové zariadenie (telocvičňa, krytá športová hala) –  kritérium B. 
Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii minimálne jedno kryté tréningové zariadenie, t. j.              
telocvičňu, resp. krytú športovú halu vo vlastníctve klubu (minimálny rozmer hracej plochy 40             
m x 20 m). Alternatíva: možné zabezpečiť aj formou prenájmu počas celej doby platnosti              
licencie – musí existovať písomná dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad o            
spolupráci – v prípade nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve, prípadne prenájme           
telocvične, resp. krytej športovej haly počas licenčného konania, nebude FK spĺňať základnú            
požiadavku na udelenie licencie, v prípade vyššieho počtu krytých tréningových zariadení           
bude táto skutočnosť zohľadnená v rámci hodnotenia Grassroots. FK s licenciou Grassroots            
musí zabezpečiť minimálne 2 tréningové jednotky týždenne pre kategóriu prípraviek a žiacku            
kategóriu. 



  
  
Možnosti regenerácie. 
Regeneračná linka – kritérium B: 

· Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii regeneračnú linku pre žiakov jedenkrát            
týždenne vo vlastníctve klubu. Alternatíva: možné zabezpečiť aj formou prenájmu          
počas celej doby platnosti licencie – musí existovať písomná dohoda, zmluva,           
prípadne iný písomný doklad o spolupráci – v prípade nepredloženia písomného           
dokladu o vlastníctve, prípadne prenájme regeneračnej linky počas licenčného         
konania, nebude FK spĺňať základnú požiadavku na udelenie licencie, v prípade           
vyššieho počtu regeneračných liniek bude táto skutočnosť zohľadnená v rámci          
hodnotenia Grassroots. 

Plaváreň – kritérium B: 
· Žiadateľ o licenciu môže mať k dispozícii ako alternatívu za regeneračnú linku            

plaváreň pre žiacke kategórie za zachovaného predpísaného objemu regenerácie         
buď vo vlastníctve klubu, alebo dlhodobom prenájme počas celej doby platnosti           
licencie – musí existovať písomná dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad o            
spolupráci – v prípade nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve, prípadne          
prenájme plavárne počas licenčného konania, nebude FK spĺňať základnú         
požiadavku na udelenie licencie (ak to bude alternatíva za regeneračnú linku). 

  
Nezaradené zariadenia využívané k tréningovému procesu. 
Posilňovňa – kritérium C: 

· Žiadateľ o licenciu môže mať k dispozícii pre potreby mládeže posilňovňu (s            
minimálnou kapacitou 20 osôb) vo vlastníctve klubu. Alternatíva: možné zabezpečiť          
aj formou prenájmu počas celej doby platnosti licencie – musí existovať písomná            
dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad o spolupráci – v prípade           
nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve, prípadne prenájme posilňovne        
počas licenčného konania, bude táto skutočnosť uvedená v rámci hodnotenia          
Grassroots. 

Iné zariadenie: 
· Žiadateľ o licenciu môže mať k dispozícií aj 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.           
Alternatíva: možné zabezpečiť aj formou prenájmu počas celej doby platnosti licencie           
– musí existovať písomná dohoda, zmluva, prípadne iný písomný doklad o           
spolupráci – v prípade nepredloženia písomného dokladu o vlastníctve, prípadne          
prenájme využívaného zariadenia počas licenčného konania, bude táto skutočnosť         
uvedená v rámci hodnotenia Grassroots – kritérium C. 

· Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii pre potreby mládežníckych trénerov           
miestnosť slúžiacu ako kancelária vybavenú minimálne: 1 x PC – prípadne           
notebookom, tabuľou na kreslenie – prípadne magnetickou a pripojením na internet.           
Táto miestnosť môže slúžiť aj pre potreby mládeže na rozbory zápasov s hráčmi,             
porady trénerov, a pod.) ak je vybavená minimálne: DVD prehrávačom s TV,            
dataprojektorom a plátnom a má kapacitu minimálne 20 miest – kritérium A. 



  
  
  
  
  
  
Materiálne zabezpečenie. 
Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii pre potreby mládeže: 

· minimálne 2 prenosné brány predpísaných rozmerov: 7,32 m x 2,44 m (alternatíva: 1             
prenosnú bránu) – kritérium B, 

· minimálne 2 prenosné  brány s rozmermi: 5 m x 2 m – kritérium A, 
· 15 lôpt pre každé mládežnícke družstvo – 1 lopta / 1 hráč, pričom pre kategórie               

mladších žiakov a prípraviek U 9 – U 11 sú povinné lopty veľkosti č. 4, pre mladších                 
ako U 8 lopty veľkosti č. 3 – kritérium A, 

· pomocné kužele, vymedzovacie méty (tzv. „klobúčiky“) a rozlišovacie vesty pre          
každú kategóriu minimálne 2 sady (pod kategóriu sa rozumie: žiacka a prípravky) –             
kritérium A, 

· minimálne 2 koordinačné rebríky – kritérium A, 
· minimálne 2 ks balančných dosiek, alebo 5 ks tzv. „bosu“, alebo 2 ks malých              

trampolín – kritérium B, 
· povinné testovanie mládežníckych družstiev na základe požiadaviek SFZ v kluboch          

musia kluby s licenciou Grassroots absolvovať pomocou fotobuniek vo všetkých          
vekových kategóriách do U 15 – kritérium A, 

· FK s licenciou Grassroots musí mať vlastnú web stránku (samostatná sekcia           
zameraná na mládež) – pravidelne aktualizovanú a vlastné e-mailové konto –           
kritérium A. 

  
3. Personálno – administratívne kritériá. 

  
Klub s licenciou Grassroots 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. 
Žiadateľ o licenciu v personálnej štruktúre úseku mládeže musí mať: 

· Športový riaditeľ mládeže (môže viesť vlastné družstvo) – na čiastočný úväzok,           
platná trénerská licencia minimálne UEFA „A“ (ukončené vzdelanie), prax v          
mládežníckom futbale minimálne 5 rokov (v kluboch so Štatútom – Lic. ÚTM,            
prípadne Grassroots). 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 zo 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 Grassroots –          
kritérium A: 

Tréner –  
kategória 

Minimálna 
licencia 

Finančné 
prostriedky 
zo SFZ 

Profesionál Asistent –  
licencia 

U 15 UEFA A ÁNO /  
živnosť 

ÁNO UEFA B 

U 14 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots 
„C“ 

U 13 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots 
„C“ 

U 12 UEFA B NIE NIE UEFA 
Grassroots 
„C“ 

U 11 UEFA A, II. /    
B 

NIE NIE 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. Slovenské licencie sú platné len do 31. 12. 2014. Po tomto termíne budú uznávané               
len trénerské licencie v rámci konvencie UEFA. 
Klub môže ďalej vo svojej štruktúre mať: 

· trénera pohybovej prípravy, alebo kondičného trénera (čiastočný úväzok) – kritérium          
B, 

· povinne: lekára (čiastočný úväzok) – kritérium A, 
· doporučenie: videotechnika (čiastočný úväzok) – kritérium C,  
· doporučenie: fyzioterapeut (čiastočný úväzok) – kritérium C, 
· doporučenie: masér len pre potreby mládeže (čiastočný úväzok) – kritérium C, 
· doporučenie: vyhľadávač talentov bez vlastného družstva (čiastočný úväzok) –         

kritérium C, 
· povinne: minimálne 1 tréner brankárov len pre potreby mládeže (čiastočný úväzok) –            

kritérium A. 



Pozn.: možnosť využívať prax študentov VŠ s futbalovým trénerským zameraním vo           
funkciách asistentov. 
Maximálnxy počet hráčov na jedného trénera 15 – 18 v jednom družstve (v prípade vyššieho               
počtu musí byť asistent) – kritérium A. 
FK s licenciou Grassroots 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. 
FK s licenciou Grassroots sa zaväzuje uvoľňovať svojich trénerov pre akcie futbalu pre             
všetkých (školský futbal, zdravotne hendikepovaní športovci, detské domovy a pod.) podľa           
požiadaviek SFZ. Tréneri v zmluvnom vzťahu so SFZ sú povinní vypomáhať na akciách             
futbalu pre všetkých (Grassroots futbal) bezodplatne – kritérium A. 
  
  
  
  
Každý zamestnanec úseku mládeže v klube musí mať platnú zmluvu, dohodu, prípadne iný             
písomný doklad o spolupráci s klubom, ZŠ, SŠ (musí obsahovať finančné podmienky) a je              
finančne 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 15 vyplácaný               
klubom v hotovosti, bude to evidované ako nesplnenie podmienok licencie Grassroots – v             
prípade nesplnenia kritéria „A“ a „B“ to môže mať za následok vyradenie z licenčného              
konania) a následne bude táto skutočnosť uvedená v rámci hodnotenia Grassroots –            
kritérium A. 
FK s licenciou Grassroots sa zaväzuje mesačne vyplácať zamestnancom úseku mládeže v            
klube so zmluvným vzťahom so SFZ odmenu v rovnakej výške, ako sú poskytnuté finančné              
prostriedky zo SFZ na zamestnanca úseku mládeže v klube. Do mesačnej odmeny            
vyplácanej klubom sa započíta aj mesačná odmena zamestnanca úseku mládeže v klube            
vyplácaná na základe zmluvy so ZŠ, SŠ, VŠ, prípadne ich zriaďovateľov (VÚC, obec), s              
ktorými je FK v zmluvnom vzťahu, pokiaľ túto zmluvu FK zamestnancovi sprostredkoval. –             
kritérium A. 
  

4.     Právne kritériá. 
  
FK s licenciou Grassroots musí byť riadnym členom SFZ a musí spĺňať podmienky členstva              
stanovené v jeho stanovách a predpisoch – kritérium A. 
FK s licenciou Grassroots 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 licenzora o všetkých významných zmenách, udalostiach         

alebo podmienkach vážneho športového, infraštruktúrneho, personálneho, právneho       
a finančného významu, 



· bude sa riadiť a rešpektovať ustanovenia licenčného systému mládeže SFZ (ÚTM a            
Grassroots), 

· všetky predložené dokumenty sú kompletné a pravé, 
· oprávňuje licenčnú administratívu a licenčné orgány SFZ (ÚTM a Grassroots)          

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). 
Žiadateľ o licenciu musí mať uzavretú zmluvu, dohodu s minimálne jednou ZŠ vo svojom              
okolí o existencii športových tried na obdobie minimálne počas celej doby platnosti licencie             
Grassroots – kritérium A. 
  

5.     Finančné kritériá. 
  

(a) Žiadateľ o licenciu musí predložiť plánovaný rozpočet klubu na mládež na obdobie             
platnosti licencie Grassroots (1 súťažný ročník). Plánovaný rozpočet musí obsahovať          
štruktúru – kritérium A: 

- príjmy (FK, sponzori, a pod.) 
- výdavky (náklady na mzdy pracovníkov úseku mládeže vo FK) 
- výdavky (náklady na sústredenia) 
- výdavky (náklady na súťaže, podľa jednotlivých vekových kategórií) 
- výdavky (na rozhodcov rozdelené na súťažné zápasy a priateľské zápasy podľa vekových             
kategórií) 
- výdavky (prestupy, hosťovania) 
- výdavky (ubytovanie + stravovanie v štruktúre: internát a strava vo FK, počas súťažných              
zápasov, 
  počas sústredení a prípravných zápasov, príp. turnajov) 

(b) Žiadateľ o licenciu musí počas licenčného konania preukázať, že má vysporiadané            
záväzky zo zamestnancami úseku mládeže v klube, fyzickými osobami         
vykonáívajúcimi 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. 



(c) Žiadateľ o licenciu musí v žiadosti predložiť kópiu zmluvy o zriadení samostatného             
mládežníckeho účtu vo FK (v prípade nepredloženia požadovaných materiálov môže          
byť vylúčený z licenčného konania) – kritérium A. 

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

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

                                               i. kópiu zmluvy o zriadení samostatného bankového mládežníckeho       
účtu vo FK určeného výlučne pre správu poskytnutých finančných         
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 dátumu         
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho       
zamestnávania. 

Poskytnuté finančné prostriedky na činnosť z MŠVVaŠ môže FK s licenciou           
Grassroots čerpať 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. 
(f) V prípade, ak by boli akékoľvek finančné prostriedky poukázané na účet FK s              

licenciou Grassroots (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. 

(g) 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. 

(h) Poskytnuté finančné 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 UEFA a SFZ a              
vyúčtovať do 15. 9. kalendárneho roku, v ktorom boli finančné prostriedky           
poskytnuté. V prípade, ak sa počas licenčného konania preukáže, že tieto finančné            
prostriedky neboli vyúčtované, prípadne použité na iné účely ako bolo uvedené v            
usmernení, môže byť FK vylúčený z licenčného konania – kritérium A. 

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

(j) Prípadné iné finančné prostriedky poskytnuté zo SFZ sa FK s licenciou Grassroots            
zaväzuje použiť v zmysle usmernenia SFZ a je povinný poskytnuté finančné           
prostriedky vyúčtovať v zmysle požadovaných termínov – kritérium A. 

  
  
  
  
  
Práva a povinnosti SFZ a FK s licenciou mládeže SFZ (ÚTM a Grassroots). 
Práva a povinnosti účastníkov licenčného systému mládeže SFZ. 
FK s licenciou mládeže SFZ ÚTM a Grassroots. 

· Práva a povinnosti FK s licenciou mládeže SFZ (ÚTM a Grassroots) sú uvedené v              
smernici licenčného systému s prílohami. 

SFZ: 
· Práva SFZ sú uvedené v smernici licenčného systému mládeže SFZ (ÚTM a            

Grassroots) s prílohami. 
· Povinnosti SFZ: 

- SFZ sa zaväzuje podporiť FK s licenciou ÚTM finančnými prostriedkami v minimálnej výške              
34 000,- Eur 

na súťažný ročník (poskytnuté finančné prostriedky sa skladajú z finančných prostriedkov            
poskytnutých na mzdy 
  trénerov a finančných prostriedkov poskytnutých na činnosť), 
- SFZ sa zaväzuje podporiť FK s licenciou Grassroots finančnými prostriedkami v minimálnej             
výške 6 000,- Eur 
na súťažný ročník (poskytnuté finančné prostriedky sa skladajú z finančných prostriedkov            

poskytnutých na mzdy 
  trénerov a finančných prostriedkov poskytnutých na činnosť), 



- SFZ sa zaväzuje FK s licenciou ÚTM a Grassroots poskytnúť každoročne materiálno –              
technické 
  zabezpečenie podľa finančných možností, 
- SFZ sa zaväzuje tým FK, ktorých seniorské tímy pôsobia v prvých dvoch najvyšších              
súťažiach a plnia podmienky 

poskytnutia finančných prostriedkov, poskytnúť aj finančné prostriedky z UEFA Champions           
League: solidarity 
  scheme for youth development in club podľa rozdelenia a rozhodnutia VV SFZ. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


