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I . Rámcová št ruktúra projektu „Koncepcia rozvoja futbalu v SR“ .  

 

Hlavným cieľom Slovenského futbalového zväzu je rozvoj futbalu v SR na všetkých jeho úrovniach. Technický 
úsek SFZ sa zaoberá týmito oblasťami rozvoja futbalu v SR: 

1. Oblasť vzdelávania trénerov vo futbale. 

2. Oblasť reprezentačných družstiev SR. 

3. Oblasť starostlivosti o športovo – talentovanú mládež. 

4. Oblasť futbalu pre všetkých – Grassroots futbal. 

5. Oblasť rozvoja ženského futbalu. 

6. Oblasť rozvoja futsalu a plážového futbalu. 

 

Š t ruktúra projektu – úlohy:  

1. Spracovanie projektu a predloženie na schválenie VV SFZ. 

2. Spracovanie projektu a predloženie na Konferenciu SFZ. 

3. Financovanie (budget v jednotlivých oblastiach a v jednotlivých časových obdobiach). 

4. Časový harmonogram je špecifikovaný v personálnom zabezpečení projektu a v cieľoch a úlohách 
projektu (na 10 rokov). 

5. Personálne zabezpečenie. 

6. Prioritné ciele a úlohy v jednotlivých časových obdobiach. 

7. Konkrétne rozpracovanie jednotlivých oblastí projektu úlohy, termíny, zodpovednosť. 

8. Informovanie o priebežnom plnení projektu VV SFZ (minimálne 1 – krát za 6 mesiacov, v prípade potreby 
častejšie). 

 

Š t ruktúra – personálne zabezpečenie projektu .  

1. Na úrovni SFZ: 

a. Garanti projektu za Výkonný výbor SFZ: 

• Viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy, 

• Viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, 

• Člen VV SFZ pre amatérsky futbal, 

• Člen VV SFZ – zástupca trénerov. 

b. Garanti projektu za profesionálny aparát SFZ: 

• Generálny sekretár SFZ, 

• Technický riaditeľ SFZ. 
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c. Projektoví manažéri za jednotlivé oblasti (profesionálni pracovníci technického úseku SFZ): 

• Oblasť vzdelávania trénerov: manažér vzdelávania trénerov SFZ, 

• Oblasť reprezentačných družstiev SR: technický riaditeľ SFZ, 

• Oblasť starostlivosti o športovo – talentovanú mládež: manažér mládeže a rozvoja SFZ, 

• Oblasť futbalu pre všetkých – Grassroots futbalu: koordinátor Grassroots futbalu SFZ, 

• Oblasť rozvoja ženského futbalu: koordinátor ženského futbalu, 

• Oblasť rozvoja futsalu a plážového futbalu: obnoviť funkciu koordinátora futsalu 
a plážového futbalu. 

d. Pracovná skupina: 

• Profesionálni zamestnanci aparátu SFZ. 

e. Panel expertov: 

• Nezávislí odborníci pre každú z uvedených oblastí z celej SR. 

 

2. Nižšie úrovne (RFZ): 

a. Vytvorenie pozícií manažérov vzdelávania v jednotlivých regiónoch (BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ). 

Pracovná náplň: nižšie stupne vzdelávania trénerov (UEFA „B“ licencia, Grassroots „C“ licencia, 
organizácia seminárov, školení, doškolení, publikačná činnosť, inovácia obsahu školení na nižších 
stupňoch, národné špecializované licencie pre mládežníckych trénerov, brankárov, kondičných 
trénerov). 

b. Úprava pracovnej náplne regionálnych trénerov mládeže SFZ. 

Náplň práce: práca s výbermi na úrovni RFZ a ObFZ, sledovanie talentovaných hráčov, 
spolupráca s reprezentačnými trénermi a začlenenie do realizačných tímov mládežníckych 
reprezentácií SR, organizácia regionálnych turnajov a ostatných súťaží mládeže. 

c. Vytvorenie pozícií koordinátorov Grassroots v jednotlivých regiónoch (BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ). 

Náplň práce: rozvoj školského futbalu, organizácia školských akcií a turnajov, práca so zdravotne 
a sociálne znevýhodnenými, rozvoj futsalu a plážového futbalu v regiónoch, amatérsky futbal). 

d. Vytvorenie pozícií koordinátorov klubov s licenciou mládeže SFZ (ÚTM a Grassroots) 
v jednotlivých regiónoch (BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ). 

Náplň práce: kontrola klubov s licenciou ÚTM a Grassroots (tréningový proces, financie), 
poradenstvo, kontrola licenčných podmienok. 

e. Vytvorenie pozícií koordinátorov ženského futbalu v jednotlivých regiónoch (BFZ, ZsFZ, SsFZ, 
VsFZ). 

Náplň práce: práca s regionálnymi výbermi, spolupráca s reprezentačnými trénermi, podpora 
a poradenstvo ženským a dievčenským futbalovým klubom, organizácia dievčenských školských 
turnajov, zvyšovanie dievčenskej futbalovej základne, sledovanie talentovaných hráčok). 
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Ciele  a  ú lohy projektu :  

Hlavným cieľom projketu je vytvoriť optimálny komplexný model, ktorý zabezpečí rozvoj futbalu na Slovensku 
v súlade s najnovšími poznatkami a vývojovými trendami futbalovej hry s typickou charakteristikou „Slovenskej 
futbalovej školy“.  

Hlavné úlohy projektu v jednotlivých oblastiach: 

1. V oblasti vzdelávania: 

a. Priebežne aktualizovať obsah školení v súlade s najnovšími poznatkami z oblasti futbalu, 

b. Organizácia špecializovaných seminárov pre trénerov futbalu v súlade s najnovšími vývojovými 
trendami futbalovej hry, 

c. Pripraviť obsahovú náplň nových špecializovaných trénerských kurzov na úrovni národnej 
licencie aj licencií zaradených do Trénerskej konvencie UEFA (elitná mládežnícka licencia, licencia 
pre trénerov brankárov, kondičných trénerov, licencia pre trénerov futsalu, školenie pre lektorov 
participujúcich na vzdelávaní trénerov futbalu), 

d. Dokončiť rekvalifikáciu trénerov so slovenskými licenciami na licencie UEFA, 

e. Vo zvýšenej miere sa venovať publikačnej činnosti pre trénerov, klásť dôraz na odborné materiály 
pre trénerov a zabezpečiť transfer odborných poznatkov zo zahraničia, 

f. Aktualizovať smernicu o vzdelávaní trénerov, 

g. V smernice o vzdelávaní trénerov zadefinovať „Práva a povinnosti futbalového trénera – držiteľa 
licencie“, 

h. Pripraviť učebnice pre jednotlivé školenia trénerov, 

i. Implementovať znaky „Slovenskej futbalovej školy“ do vzdelávania trénerov. 

2. V oblasti reperezentačných družstiev SR: 

a. Vytvoriť jednotnú hernú koncepciu pre reprezentačné tímy SR s charakteristickými znakmi 
„Slovenskej futbalovej školy“, 

b. Spracovať manuál činnosti reprezentačných družstiev SR, ktorého obsahom je personálne 
zabezpečenie činnosti reprezentačných tímov, štruktúra a činnosť realizačných tímov, model – 
štruktúra reprezentačných zrazov, rozpočet (SR 15 – SR 20, SR 21, SR „A“, ženské reprezentačné 
družstvá SR 15, SR 17, SR 19, SR „A“, reprezentačné družstvá SR vo futsale a plážovom futbale), 

c. Pripraviť systém diagnostiky reprezentačných družstiev (jednotné testovanie reprezentačných 
družstiev SR a aj vo futbalových kluboch, diagnostika herného výkonu v zápasoch 
reprezentačných družstiev SR, diagnostika trénovanosti, testovanie všeobecnej a špeciálnej 
motorickej výkonnosti, diagnostika zdravotného stavu), 

d. Spracovať systém výberu reprezentačných trénerov, požiadavky na reprezentačného trénera 
(tréner – herná koncepcia SR), 

e. Vytvoriť optimálny model sledovania a výberu talentovaných hráčov pre potreby 
reprezentačných družstiev SR, 
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f. Pripraviť filozofiu práce s reprezentačnými družstvami SR „A“, SR 21, mládežníckými 
reprezentačnými družstvami SR 15 – SR 20, ženskými reprezentačnými družstvami SR 
a reprezentačnými družstvami SR vo futsale a plážovom futbale, 

g. Vytvoriť filozofiu a model prípravy reprezentačných družstiev na záverečné finálové turnaje ME 
a MS. 

3. V oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež: 

a. Implementovať charakteristické znaky „Slovenskej futbalovej školy“ do športovej prípravy vo 
futbalových kluboch (metodika vo futbalovom tréningu), 

b. Inovovať systém práce s futbalovými klubmi s licenciou mládeže SFZ (ÚTM a Grassroots), snažiť 
sa o zmenu systému podpory športových tried, 

c. Podľa potreby aktualizovať smernicu o licenčnom systéme mládeže SFZ, 

d. Spolupracovať s futbalovými klubmi pri prenose dominantných znakov hernej koncepcie 
reprezentačných výberov SR, 

e. Nájsť optimálny model fungovania a štruktúry mládežníckych súťaží v SR, 

f. Pripraviť systém diagnostiky vo futbalových kluboch (jednotné testovanie reprezentačných 
družstiev SR a aj vo futbalových kluboch, diagnostika trénovanosti, testovanie všeobecnej 
a špeciálnej motorickej výkonnosti, diagnostika zdravotného stavu), 

g. Nájsť optimálny model financovania futbalových klubov s Licenciou ÚTM a Licenciou Grassroots, 

h. Vytvoriť systém kontroly činnosti futbalových klubov s Licenciou ÚTM a Licenciou Grassroots 
(financie, tréningový proces), 

i. Pripraviť možnosti prechodu futbalových klubov s Licenciou ÚTM na systém futbalových 
akadémií, 

j. Pripraviť alternatívu pre možnosť vytvorenia národnej futbalovej akadémie a regionálnych 
futbalových akadémií. 

4. V oblasti rozvoja Grassroots futbalu: 

a. Zvýšenie evidovanej futbalovej základne, 

b. Vytvoriť systém podpory základných škôl, stredných škôl a menších futbalových klubov,  

c. Podporiť akcie pre amatérov, zdravotne a sociálne znevýhodnených (turnaje, športové tábory, 
vzdelávanie, semináre, besedy), 

d. Rozvíjať školský futbal na úrovni základných a stredných škôl (organizácia turnajov, letné 
futbalové sústredenia, vzdelávanie a besedy pre učiteľov a žiakov), 

e. Popularizácia futbalu na Slovensku prostredníctvom podpory masového futbalu, 

f. Získať v UEFA Grassroots charte minimálne 5 hviezd – v novom systéme striebornú medailu. 
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5. V oblasti rozvoja ženského futbalu: 

a. Zvyšovanie evidovanej ženskej futbalovej základne, 

b. Vytvoriť optimálny model mládežníckych a seniorských ženských súťaží (úprava pravidiel, 
štruktúra), 

c. Podporiť vznik nových mládežníckych aj seniorských ženských futbalových klubov, 

d. Vytvoriť systém podpory ženských futbalových klubov, 

e. Do klubového licenčného systému implementovať požiadavku na vytvorenie (začlenenie) 
družstva žien, 

f. Do licenčného systému mládeže ÚTM implementovať požiadavku na vytvorenie (začlenenie) 
družstva junioriek, 

g. Do licenčného systému mládeže Grassroots implementovať požiadavku na vytvorenie 
(začlenenie) družstva žiačok, 

h. Do licenčného systému mládeže ÚTM implementovať požiadavku na vytvorenie (začlenenie) 
družstva žiačok, 

i. Vytvoriť licenčný systém pre ženské futbalové kluby, 

j. Implementovať charakteristické znaky „Slovenskej futbalovej školy“ do ženského futbalu na 
klubovej aj reprezentačnej úrovni. 

6. V oblasti rozvoja futsalu a plážového futbalu: 

a. Popularizácia futsalu v SR, 

b. Popularizácia plážového futbalu v SR, 

c. Vznik zimnej futsalovej ligy mládeže, 

d. Vznik pravideľnej ženskej futsalovej súťaže, 

e. Vznik pravidelnej súťaže v plážovom futbale, 

f. Využívanie prvkov futsalu ako časti športovej prípravy mládeže. 
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II. Št ruktúra technického úseku SFZ.  

Príloha 
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I I I . Vzdelávanie t rénerov vo futbale.  

Vzdelávanie trénerov vo futbale je veľmi dôležitou súčasťou práce technického úseku SFZ. Prostredníctvom 
vzdelávania trénerov je zabezpečený transfer prvkov „Slovenskej futbalovej školy“ do športovej prípravy vo 
futbalových kluboch v profesionálnom, ale aj amatérskom futbale.  

Garantom pre oblasť vzdelávania trénerov vo futbale je manažér úseku vzdelávania SFZ, ktorý je zodpovedný za 
prípravu koncepcie v oblasti vzdelávania a aj za jej plnenie. 

 

Hlavnými úlohami v oblasti vzdelávania sú: 

1.  Aktual izácia  obsahu a rozsahu školen í .  

• Obsah a rozsah školení musí byť v súlade s Jednotným vzdelávacím systémom odborníkov v športe v SR 
a s Konvenciou UEFA k vzdelávaniu trénerov. 

• Minimálne požiadavky na jednotlivých kvalifikačných stupňoch určuje JVS a podmienky udelenia UEFA 
licencií Konvencia UEFA. 

• Obsah školení sa delí na teoretickú (teoretická výuka) a praktickú časť (praktická výuka). 

• Teoretická časť školení sa ďalej delí na všeobecnú časť (všeobecný základ, všeobecné predmety 
aplikované na futbal) a na špeciálnu časť (špecializácia futbal). 

• Súčasťou školení je aj stáž, ktorá sa pri UEFA A licencii realizuje na Slovensku (v kluboch 1. a 2. ligy) a v 
prípade UEFA Pro licencie v zahraničí (profesionálny klub a a finálový turnaj UEFA). 

• Rozsah jednotlivých školení je v súlade s vypracovanými  schválenými učebnými plánmi a osnovami. 

 

2.  Špecia l izované semináre pre t rénerov futbalu .  

• Špecializované semináre sú súčasťou systému predlžovania trénerských licencií. Pri platnosti všetkých 
typov trénerských licencií 3 roky sa predpokladá pravidelné ročné (pri UEFA Grassroots C, UEFA B, UEFA 
A, UEFA Pro) resp. dvojročné(v prípade špecializovaných trénerských licencií) opakovanie seminárov. 

• Semináre sú svojim obsahom určené pre jednotlivých držiteľov trénerských licencií, kde sa na primeranej 
odbornej úrovni prezentujú najnovšie poznatky a skúsenosti. 

• Garantom všetkých seminárov, ktoré môžu slúžiť na predĺženie trénerských licencií je SFZ, ktorý 
zabezpečí vydanie certifikátov o účasti účastníkom seminárov.  

• Organizácia  a  f rekvencia  seminárov:  

• Seminár trénerov UEFA Pro - zabezpečuje SFZ, 1x ročne, 

• Seminár trénerov UEFA Pro – UEFA A licencie – zabezpečuje SFZ v spolupráci s ÚFTS, 1x ročne, 

• Seminár trénerov UEFA B – UEFA Grassroots C – zabezpečujú RFZ, 1x ročne každý RFZ, 

• Seminár trénerov mládeže (pre trénerov UEFA Pro - UEFA A – UEFA B licencie) – zabezpečuje SFZ 
v spolupráci s RFZ, 1x ročne, 

• Seminár trénerov ženského futbalu (pre trénerov UEFA A – UEFA B – UEFA Grassroots C licencie) 
– zabezpečuje SFZ v spolupráci s Komisiou ženského futbalu, 
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• Seminár trénerov Futsalu (pre trénerov UEFA Futsal B – SFZ Futsal C licencie) - zabezpečuje SFZ v 
spolupráci so Slovenským futsalom, 

• Seminár trénerov brankárov (UEFA Goalkeeper licencia) - zabezpečuje SFZ, 1x za dva roky, 

• Seminár fitness trénerov vo futbale (SFZ Fitness licencia) – zabezpečuje SFZ, 1x za dva roky, 

• Konferencia  t rénerov SFZ:  

Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ (pre držiteľov všetkých trénerských licencií) – garantuje a 
zabezpečuje SFZ (neslúži na predlžovanie trénerských licencií), 1x ročne. 

 

3 .  Obsahová náplň  nových špecia l izovaných t rénerských školen í na úrovni  národnej  
l icencie a j  l icenci í  zaradených do Trénerskej  konvencie UEFA.  

• Pripraviť obsahovú náplň nových špecializovaných trénerských školení na úrovni národnej licencie aj 
licencií zaradených do Trénerskej konvencie UEFA (elitná mládežnícka licencia, licencia pre trénerov 
brankárov, kondičných trénerov, licencia pre trénerov futsalu, školenie pre lektorov participujúcich na 
vzdelávaní trénerov futbalu) od kalendárneho roka 2014. 

• Plánované špecializované trénerské kurzy budú realizované v súlade s Trénerskou Konvenciou UEFA k 
vzdelávaniu trénerov so snahou o zapracovanie do JVS odborníkov v športe platnom v SR. 

• Plánované špeciálne licencie na národnej úrovni: 

- SFZ Fitness tréner vo futbale: 

Na úrovni trénera III. kvalifikačného stupňa (predpokladaný rozsah školenia 150 hodín). Garantuje a 
zabezpečuje SFZ, 

- SFZ Futsal C: 

Na úrovni trénera I. kvalifikačného stupňa (predpokladaný rozsah školenia 65 hodín). Garantuje SFZ v 
spolupráci so Slovenským futsalom, zabezpečuje Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave. 

• Plánované špeciálne licencie na medzinárodnej úrovni: 

- UEFA Goalkeeper – Tréner brankárov vo futbale: 

Na úrovni trénera III. kvalifikačného stupňa (predpokladaný rozsah školenia 150 hodín). Garantuje a 
zabezpečuje SFZ, 

- UEFA Elite Youth: 

Na úrovni trénera III. kvalifikačného stupňa (predpokladaný rozsah školenia 250 hodín). Garantuje a 
zabezpečuje SFZ, 

- UEFA Futsal B: 

Na úrovni trénera II. kvalifikačného stupňa (predpokladaný rozsah školenia 120 hodín). Garantuje SFZ v 
spolupráci so Slovenským futsalom, zabezpečuje Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave. 
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11 

 

4.  Rekval i f i kácie  t rénerov so s lovenskými l icenciami na l icencie UEFA.  

• V snahe o zjednotenie a sprehľadnenie trénerských licencií platných na Slovensku, SFZ aj v súlade 
s Trénerskou Konvenciou UEFA k vzdelávaniu trénerov 11 rokov po podpise Konvencie zrealizuje 
rekvalifikácie trénerov nasledovne: 

• Rozsah a obsah rekvalifikácií je navrhovaný na základe realizovaného obsahu a rozsahu 
jednotlivých predošlých školení pred podpisom UEFA Konvencie a prispôsobený aktuálnym 
minimálnym požiadavkám príslušných licencií UEFA. Tento obsah podlieha schváleniu Jira – 
Panelu UEFA, 

• Výška poplatku je určená na základe rozsahu školenia, 

• Trénerské triedy a kvalifikačné stupne ostávajú aj naďalej v platnosti!  

 

5 .  Publ i kačná č innosť  pre t rénerov futbalu .  

• Publikačná činnosť trénerov bude podporovaná SFZ. 

• V prípade záujmu o spoluprácu, SFZ podporí snahu trénerov v oblasti edičnej a publikačnej činnosti 
odborne, materiálne a prípadne aj finančne. 

• SFZ na svojej internetovej stránke zabezpečí možnosť publikovania odborných príspevkov trénerom 
UEFA A a UEFA Pro licencie. 

• Distribúciu odborných publikácií slovenských trénerov podľa zamerania a odbornej úrovne SFZ 
zabezpečí na jednotlivých školeniach a seminároch. 

• Edičná a publikačná činnosť trénerov bude zapracovaná do systému predlžovania trénerských licencií 
UEFA Pro a UEFA A licencie (a špecializovaných licencií na úrovni UEFA A licencie) ako činnosť, na základe 
ktorej bude možné predĺžiť trénerské licencie. 

 

6 .  Smernica o v zdelávan í  t rénerov.  

• V súčasnosti platná „Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov“ bude priebežne aktualizovaná v nasledovných 
článkoch: 

• Stupne odbornej spôsobilosti – priebežne dopĺňať a aktualizovať podľa úprav legislatívy v oblasti 
vzdelávania odborníkov v športe v SR a podľa Konvencie UEFA k vzdelávaniu trénerov, 

• Úroveň trénerskej kvalifikácie – zjednotenie po ukončení rekvalifikačných kurzov, 

• Pôsobnosť trénerských tried a licencii ́ – poz ̌adovana ́ kvalifka ́cia tre ́nerov - aktualizovaná na 
základe nových špecializovaných trénerských licencii a organizácie súťaží na Slovensku, 

• Podmienky pre prijatie na školenia trénerov – vypracovať prílohu „Koncepcia prijímacích 
pohovorov školenia trénerov UEFA Pro a UEFA A licencie“, ktorej súčasťou bude aj „Usmernenie 
pre prijatie štátnych reprezentantov a bývalých ligových hráčov na jednotlivé školenia trénerov“, 

• Udeľovanie licencii ́ - aktualizovaná na základe nových špecializovaných licencií a budúcej 
organizačnej štruktúre zabezpečenia vzdelávania trénerov na Slovensku (SFZ, RFZ, ObFZ), 

• Poplatky za školenia, doškolenia, vystavenie preukazov, licencií – poplatky za školenia uvádzané 
orientačne a určené na základe reálnych nákladov, poplatky za doškolovacie seminára – určené 
podľa reálnych nákladov na organizáciu seminára, zrušenie poplatkov za vystavenie licencií, 
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• Frekvencia a garancia školení - predĺženie platnosti všetkých trénerských licencií na 3 roky, 

• Systém doškolovania a predlžovania licencií – orientované na priebežnú aktivitu a vzdelávanie sa 
trénerov, úprava požiadaviek pre držiteľov jednotlivých trénerských licencií, 

• Odňatie platnosti trénerskej licencie – doplnené o postihy za konkrétne priestupky, 

• Pozastavenie platnosti trénerskej licencie – doplnené o postihy za konkrétne priestupky, 

• Záverečné ustanovenia – upravené podľa aktuálnych požiadaviek. 

 

7 .  Práva a  povinnost i  t rénera futbalu .  

• Práva a povinnosti trénera futbalu – budú súčasťou „Semernice SFZ k vzdelávaniu trénerov“, kde sa 
špecifikujú: 

• práva trénera – držiteľa trénerskej licencie, 

• práva trénera – študenta školení, 

• povinnosti trénera – držiteľa trénerskej licencie, 

• povinnosti trénera  - študenta školení, 

• etické zásady vykonávania trénerskej činnosti. 

 

8.  Učebnice pre školenia  t rénerov.  

• Cieľom SFZ je vypracovanie učebníc pre jednotlivé školenia, ktoré budú pozostávať z učebných textov 
všeobecnej a špeciálnej časti školenia, požiadaviek na jednotlivé typy školení a profilu absolventa 
školenia. 

• Učebnica pre školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie: 

- zabezpečuje SFZ v spolupráci s RFZ. 

• Učebnica pre školenie trénerov UEFA B licencie: 

- zabezpečuje SFZ v spolupráci s RFZ. 

• Učebnica pre školenie trénerov UEFA A licencie: 

- zabezpečuje SFZ v spolupráci s FTVŠ UK. 

• Učebnica pre školenie trénerov UEFA Elite Youth licencie – špeciálna časť: 

- zabezpečuje SFZ. 

• Učebnica pre školenie trénerov UEFA Goalkeeper licencie – špeciálna časť: 

- zabezpečuje SFZ. 

• Učebnica pre školenie trénerov SFZ Fitness licencie – špeciálna časť: 

- zabezpečuje SFZ v spolupráci s FTVŠ UK. 

• Učebnica pre školenie trénerov SFZ Futsal licencie: 

- zabezpečuje SFZ v spolupráci so SF a s FTVŠ UK. 
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-  

• Učebnica pre školenie trénerov UEFA Futsal B licencie: 

- zabezpečuje SFZ v spolupráci so SF a s FTVŠ UK. 

 

9.  Implementácia  zna kov „S lovenskej  futbalovej  školy“  do v zdelávania  t rénerov.  

• Po vypracovaní koncepcie „Slovenskej futbalovej školy“ je cieľom v oblasti vzdelávanie trénerov tieto 
znaky zapracovať do systému vzdelávania trénerov na všetkých stupňoch a typoch vzdelávania. 

• Tieto znaky sa budú objavovať v obsahovej náplni teoretickej a praktickej výuky jednotlivých školení a 
budú smerodajné pre celkový profil absolventov školení trénerov na Slovensku, pretože práve budúci 
absolventi budú tieto znaky implementovať a  využívať v príprave hráčov na Slovensku. 
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IV . Reprezentačné družstvá SR.  

Reprezentačné družstvá SR sú hlavnou náplňou práce technického úseku SFZ. Štruktúra reprezentačných 
družstiev SR: 

 

Muži: Ženy: Futsal: Plážový futbal: 

- SR „A“ - SR „A“ - SR „A“ - SR „A“ 

- SR „21“ - SR „19“ - SR „juniori“  

- SR „20“ - SR „17“ - SR „ženy“  

- SR „19“ - SR „15“   

- SR „18“    

- SR „17“    

- SR „16“    

- SR „15“    

Pozn.: červeným vyznačené sú v súčasnosti neexistujúce reprezentačné výbery. 

Garantom pre oblasť reprezentácií SR je technický riaditeľ SFZ, ktorý je zodpovedný za prípravu koncepcie 
v oblasti štátnej reprezentácie SR a aj za jej plnenie. 

 

Hlavnými úlohami v oblasti štátnej reprezentácie SR sú: 

1 .  Jednotná herná koncepcia  pre reprezentačné t ímy SR s  chara kter ist ickými zna kmi 
„S lovenskej  futbalovej  školy“ .  

• Po vypracovaní koncepcie „Slovenskej futbalovej školy“ je cieľom v oblasti reprezentácií zapracovať 
charakteristické a dominantné znaky do práce s reprezentačnými družstvami. 

• Zosúladiť systém prácu s reprezentačnými družstvami so systémom práce vo futbalových kluboch. 

• Jednotná herná koncepcia mládežníckych reprezentácií musí byť zosúladená so seniorskou a zároveň so 
ženskými reprezentačnými družstvami. 

• Herná koncepcia musí obsahovať: 

• Systém výberu hráčov do reprezentačných družstiev SR, 

• Požiadavky na jednotlivé hráčske funkcie v súlade s vývojom futbalovej hry, 

• Základný herný systém so základnou organizáciou hry družstva v útoku a v obrane. 
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2 .  Manuál  č innost i  reprezentačných družst iev SR .  

• Manuál činnosti reprezentačných družstiev musí obsahovať: 

• Systém financovania s rozpočtami na jednotlivé reprezentačné družstvá, 

• Systém práce realizačných tímov (počet, povinnosti jednotlivých členov), 

• Filozofiu práce s reprezentačnými tímami, 

• Štruktúru reprezentačných zrazov, 

• Check list pre členov realizačných tímov a zamestnancov SFZ s jasne stanovenými termínmi pre 
zabezpečenie reprezentačných akcií,  

• Databázu so základnými údajmi o všetkých členoch širších kádrov reprezentačných družstiev. 

 

3.  Diagnost i ka reprezentačných družst iev SR .  

• Aktualizovať požiadavky na diagnostiku hráčov reprezentačných družstiev v súlade so súčasnými 
požiadavkami na hráča vo futbalovej hre. 

• Pripraviť podklady na hodnotenie hráča nielen v tréningovom procese, ale aj v zápase. 

• Aktualizovať požiadavky na zisťovanie funkčného a zdravotného stavu hráčov. 

• Zosúladiť požiadavky na diagnostiku hráčov reprezentačných družstiev s diagnostikou vo futbalových 
kluboch. 

 

4.  Systém výberu reprezentačných t rénerov SR .  

• Trénerov do reprezentačných družstiev SR „A“ a SR „21“ vyberá Komisia z vybraných odborníkov, 
expertov, ktorú určí VV SFZ. V prípade SR „A“ môže VV SFZ dať mandát prezidentovi SFZ, aby s kandidátmi 
na post hlavného trénera jednal len on. 

• Mládežníckych trénerov vyberá komisia v zložení Viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné 
vzťahy,  člen VV SFZ zastupujúci trénerov Slovenska, technický riaditeľ  SFZ.  Všetkých trénerov do funkcie 
potvrdzuje VV SFZ. 

• Výber do mládežnických kategórií je špecifický. Tréneri musia spĺňať viacero kritérií, aby sa mohli stať 
reprezentačnými mládežnickými trénermi: 

• platný licenčný preukaz UEFA PRO, v prípade získania akreditácie UEFA Elite Youth, 

• úspešný dlhoročný mládežnícky tréner, 

• prehľad o mládežníckom futbale na Slovensku. 
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5.  Systém výberu ta lentovaných hráčov pre pot reby reprezentačných družst iev SR .  

• Systém výberu talentovaných hráčov musí obsahovať: 

• Požiadavky na diagnostiku hráča – reprezentanta, 

• Znalosť o zdravotnom stave hráča – reprezentanta (aktuálne, história), 

• Požiadavky na hráča s hľadiska hráčskych funkcií, 

• Systém skautingu (sledovanie talentovaných hráčov), 

• Systém sledovania hráčov – reprezentantov priamo vo futbalových kluboch. 

 

6.  Fi lozof ia  práce s  reprezentačnými družstvami SR .  

• Filozofia práce je komplexný materiál, ktorý musí obsahovať všetky oblasti práce, starostlivosti a činnosti 
reprezentačných družstiev SR (Muži: SR A – SR 15, Ženy: SR A – SR 15, Futsal a Plážový futbal). 

 

7.  Fi lozof ia  a  model  pr ípravy reprezentačných družst iev SR na záverečné f inálové turnaje 
ME a MS.  

• Model prípravy reprezentačných družstiev na záverečné trunaje ME a MS je špecifický proces, ktorý sa 
pravideľne neopakuje. Cieľom je príprava reprezentačných družstiev na záverečný finálový turnaj ME 
a MS. Model prípravy je neoddeliteľnou súčasťou Filozofie práce s reprezentačnými družstvami SR a musí 
obsahovať: 

• Plán prípravy, 

• Filozofiu výberu súperov, 

• Pomer medzi priateľským zápasmi a tréningovými kempami, 

• Finančné zabepečenie, 

• Práca podporného tímu. 
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V.  Športovo – ta lentovaná mládež .  

Technický úsek SFZ sa v oblasti športovo – talentovanej mládeže zaoberá hlavne prácou s talentovanými hráčmi 
v Útvaroch talentovanej mládeže a vo futbalových kluboch s licenciou Grassroots. Hlavným cieľom technického 
úseku SFZ v systéme starostlivosti o športovo – talentovanú mládež je zabezpečiť možnosť prechodu na systém 
futbalových akadémií a vytvoriť talentovaným hráčom optimálne podmienky na ich futbalový rozvoj. 

Garantom pre oblasť starostlivosti o športovo – talentovanú mládež je manažér úseku mládeže a rozvoja SFZ, 
ktorý je zodpovedný za prípravu koncepcie v oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež a aj za jej 
plnenie. 

 

Hlavnými úlohami v oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež sú: 

1 .  Metodi ka t réningu vo futbalových k luboch (zna ky „S lovenskej  futbalovej  školy“) .  

• Po vypracovaní koncepcie „Slovenskej futbalovej školy“ je cieľom jej charakteristické znaky realizovať 
nielen na úrovni mládežníckych reprezentačných družstiev a družstva SR 21 a SR A, ale aj v tréningovom 
procese vo futbalových kluboch s Licenciou mládeže SFZ. 

• Tieto znaky sa budú objavovať aj v obsahovej náplni teoretickej a praktickej výuky jednotlivých školení vo 
vzdelávaní trénerov a budú smerodajné pre celkový profil absolventov školení trénerov na Slovensku, 
pretože práve budúci absolventi budú tieto znaky implementovať a  využívať v príprave talentovaných 
hráčov na Slovensku. 

• Cieľom jednotnej metodiky je zabezpečiť transfer požiadaviek na jednotlivé hráčske funkcie a organizáciu 
hry reprezentačných družstiev do futbalových klubov. 

 

2.  Systém práce s  futbalovými k lubmi s  L icenciou mládeže SFZ a  so športovými t r iedami.  

• Prehodnotiť a prispôsobiť požiadavky na vytváranie a fungovanie športových tried na základných 
a stredných školách k podmienkym súčasnej doby. 

• Vytvoriť efektívny systém kontroly a poradenstva vo futbalových kluboch s Licenciou mládeže SFZ. 

• Organizácia odborných seminárov pre trénerov mládeže vo futbalových kluboch. 

• Aktívne zapájanie sa pracovníkov SFZ hlavne do obsahu tréningového procesu vo futbalových kluboch. 

 

3.  Smernica o l icenčnom systéme mládeže SFZ.  

• Priebežne aktualizovať Smernicu o licenčnom systéme mládeže v súvislosti s meniacou sa legislatívou SR 
a aktuálnym vývojom futbalu u nás, v Európe a vo svete. 

• Podmienky na udelenie Licencie mládeže SFZ zosúladiť v čo najvyššej možnej miere s Klubovým 
licenčným systémom a so zreteľom na umožnenie prechodu z Licencií ÚTM a Grassroots na futbalové 
akadémie. 
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4 .  Prenos dominantných zna kov hernej  koncepcie reprezentačných družst iev SR do 
t réningového procesu vo futbalových k luboch.  

• Zabezpečiť transfer požiadaviek na jednotlivé hráčke funkcie hráčov reprezentačných družstiev do 
futbalových klubov. 

• Zabezpečiť transfer prvkov základnej organizácie hry a koncepcie reprezentačných družstiev SR do 
futbalových klubov. 

• Prostriedky na zabezpečenie transferu: 

• Organizácia odborných seminárov a pracovných porád, 

• Návštevy futbalových klubov, účasť na tréningovom procese, 

• Kontrola a poradenstvo, 

• Distribúcia odborných materiálov, 

• Organizácia odborných stáží pre trénerov. 

 

5.  Š t ruktúra mládežnícky ch súťaž í .  

• Nájsť optimálny model fungovania, štruktúry a pravidiel mládežníckych súťaží v SR so zreteľom na 
špecifiká jednotlivých vekových kategórií, vývojom futbalovej hry u nás, v Európe a vo svete. 

• Prihliadnuť pri vytváraní štruktúry mládežníckych súťaží na špecifiká profesionálneho a amatérskeho 
mládežníckeho a seniorského futbalu. 

• Vytvoriť optimálny model riadenia futbalových súťaží mládeže a seniorov. 

 

6.  Diagnost i ka vo futbalových k luboch.  

• Aktualizovať požiadavky na diagnostiku hráčov vo futbalových kluboch v súlade so súčasnými 
požiadavkami na hráča vo futbalovej hre. 

• Aktualizovať batériu testov zameraných na testovanie všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti. 

• Pripraviť podklady na hodnotenie hráča nielen v tréningovom procese, ale aj v zápase. 

• Aktualizovať požiadavky na zisťovanie funkčného a zdravotného stavu hráčov. 

• Zosúladiť požiadavky na diagnostiku hráčov reprezentačných družstiev s diagnostikou vo futbalových 
kluboch. 

 

7.  Financovanie futbalových k lubov s  L icenciou mládeže SFZ.  

• Nájsť optimálny model financovania futbalových klubov s Licenciou mládeže SFZ. 

• Získať partnera pre oblasť starostlivosti o športovo – talentovanú mládež. 

• Presadiť v legislatíve SR možnosť väčšieho objemu finančných prostriedkov získaných nielen pre futbal, 
ale celý šport v SR. 
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8.  Kont rolná č innosť  vo futbalových k luboch s  L icenciou mládeže SFZ.  

• Vytvoriť efektívny systém kontroly futbalových klubov s Licenciou mládeže SFZ (tréningový proces, 
financovanie). 

• Cieľom kontrolnej činnosti je nielen samotná kontrola, ale aj vyhodnotenie a návrhy na zlepšenie činnosti 
a fungovania futbalových klubov. 

 

9.  Futbalové a kadémie.  

• Licenčný systém mládeže SFZ pripraviť tak, aby bol možný aj pri zmene legislatívy SR plynulý prechod na 
systém futbalových akadémií. 

• Príprava podkladov pre vznik futbalovej akadémie SFZ, regionálnych futbalových akadémií a futbalových 
akadémií zriadených pri futbalových kluboch (licenčný systém, financovanie). 
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VI . Grassroots futbal .  

Grassroots futbal ako súčasť činnosti technického úseku SFZ znamená vo svojej podstate tzv. „futbal pre 
všetkých“ (amatérsky futbal, futbal mládeže do 15 rokov, futbal pre zdravotne a sociálne znevýhodnených, 
mebnšiny, atď.). V činnosti strešnej organizácie futbalu v Európe UEFA je na túto oblasť kladený veľký dôraz. 

Garantom pre oblasť rozvoja Grassroots futbalu je koordinátor SFZ pre Grassroots futbal, ktorý je zodpovedný za 
prípravu koncepcie v oblasti rozvoja Grassroots futbalu a aj za jej plnenie. 

 

Hlavnými úlohami v oblasti rozvoja Grassroots futbalu sú: 

1 .  Zvyšovanie evidovanej  futbalovej  základne.  

• Vytvorenie optimálneho modulu na evidenciu všetkých grassroots hráčov – ISSF pre Grassroots futbal. 

• Vytvorenie novej školskej súťaže v minifutbale pre kategóriu U 8 v spolupráci s partnerom (podmienka 
účasti v súťaži bude ko-edukované družstvo s minimálne 1 žiačkou – zvyšovanie členskej základne 
dievčat). 

• Vytvorenie novej futbalovej súťaže univerzít v malom futbale pre družstvá chlapcov vysokých škôl 
(zapojenie 15-20 univerzít, vyvrcholenie finálovým turnajom na ihriskách 1 univerzity: 2-dňový festival 
vysokoškolského futbalu). 

• Zastrešenie futbalových líg veteránov (35-50 rokov) odohrávajúcich sa v rôznych regiónoch Slovenska. 

• Rozvoj plážového futbalu. 

 

2.  Systém podpory základných škôl ,  st redných škôl  a  menš ích futbalových k lubov.  

• Organizácia školení a vzdelávaní manažérmi vzdelávania a Grassroots koordinátormi v jednotivých 
regiónoch pre učiteľov ZŠ a SŠ, rodičov, hráčov a trénerov z menších futbalových klubov na získanie 
UEFA Grassroots „C“ licencie. 

• Materiálna podpora škôl – víťazov  a organizátorov jednotlivých kôl školských súťaží (napr: Dôvera Školský 
pohár SFZ). 

• Materiálna podpora mládežníckych družstiev v menších klubov. 

• Podpora klubov pri založení dievčenských družstiev už od kategórie U10. 

• Podpora spolupráce menších futbalových klubov so základnými školami. 

• Realizácia krúžkov futbalu na základných školách každý týždeň počas školského roka. 

• Organizácia tréningových jednotiek pre deti a mládež v menších kluboch profesionálnymi trénermi z 
Útvarov talentovanej mládeže spojené s prednáškou pre trénerov mládeže z klubu 1 x mesačne. 

• Spolupráca klubov a samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni (udržiavanie mini ihrísk a ich bezplatné 
využívanie mládežníckymi družstvami lokálnymi klubmi a školami pre krúžky futbalu). 
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3.  Systém podpory a kci í  pre amatérov,  zdravotne a  sociá lne znevýhodnených.  

• Podpora a organizácia turnajov v jednotlivých regiónoch Grassroots koordinátorom. 

• Spolupráca so Slovenskou federáciou nepočujúcich športovcov v oblasti futbalu nepočujúcich 
športovcov. 

• Spolupráca so Slovenským hnutím špeciálnych olympiád v oblasti unifikovaného futbalu. 

• Spolupráca s partnerom v oblasti existujúcej súťaži  detí z detských domovov. 

• Vytvorenie dlhodobých súťaží – mini turnajov pre zdravotne znevýhodnených športovcov. 

• Začleňovanie zdravotne  a sociálne znevýhodnených športovcov do „futbalovej rodiny“. 

• Organizácia športových táborov. 

• Organizácia školení a vzdelávaní pre učiteľov a trénerov sociálne a zdravotne znevýhodnených 
športovcov – futbalistov. 

• Organizácia besied s osobnosťami slovenského futbalu v jednotlivých regiónoch. 

 

4.  Rozvoj  školského futbalu .  

• Rozvíjanie školského futbalu na úrovni základných a stredných škôl. 

• Realizácia krúžkov futbalu na základných školách každý týždeň minimálne 1-krát počas školského roka 
učiteľmi TV, učiteľkami TV, hráčmi a trénermi z miestneho klubu, pripadne rodičmi (všetci musia byť 
držiteľmi Grassroots „C“licencie). 

• Podpora a organizácia školských turnajov v jednotlivých regiónoch Grassroots koordinátorom. 

• Program pre školy - „O majstra školy“ - súťaž na základných školách medzi triedami v hre 4 na 4 so 
zapojením min.1 hráčky v tíme v kategóriách U7 - U9. 

• Organizácia futbalových sústrední na školách. 

• Organizácia školení a vzdelávaní pre učiteľov TV, učiteľky  a rodičov na získanie UEFA Grassroots „C“ 
licencie. 

• Organizácia besied pre učiteľov a žiakov na školách s hráčmi, trénermi a osobnosťami slovenského 
futbalu. 

 

5.  Popular izácia  futbalu na S lovensku.  

• Popularizácia futbalu na Slovensku prostredníctvom podpory masového futbalu (hry 5 na 5, resp. 7 na 7 
u detí a dospelých v rámci klubu na takej istej úrovni ako futbal 11 na 11- ako prostriedok rozvoja). 

• Organizácia futbalových podujatí pre deti a mládež – futbalových festivalov. 

• Organizácia športových táborov – futbalových kempov počas školských prázdnin v rámci celého 
Slovenska pre hráčov a  hráčky v kategóriách U 7 – U 10 a U 11 – U 15. 

• Každá Grassroots súťaž bude mať svojho patróna turnaja, ktorý by sa zúčastňoval jednotlivých kôl 
spojených s autogramiádov. 
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• Počas krajských kôl školských súťaží (hrajú sa na ihriskách ÚTM) sa odohrá exhibícia súčastných a 
bývalých ligových hráčov usporiadajúceho FK (ÚTM). 

• Podpora fan – klubov ohľadom popularizácie futbalových aktivít a potešenia byť aktívnou súčasťou 
futbalu. 

 

6.  Získavanie UEFA Grassroots  hviezd,  v  novom systéme medai l í .  

• Skompletizovanie podrobnej databázy Grassroots hráčov zo ISSF pre Grassroots futbal. 

• Zvyšovanie počtu zapojených dievčat do futbalových súťaží. 

• Sumarizovanie rastu ženskej členskej základne v priebehu posledných 3 rokov ( podmienka získania 
striebornej hviezdy). 

• Realizácia trénerských kurzov pre dievčatá, učiteľky TV, bývalé hráčky na získanie Grassrooots „C“ licencie. 

• Organizácia Galavečeru Grassroots futbalu na Slovensku (predstavenie jednotlivých víťazov Grassroots 
súťaží, oceňovanie Grassroots hráč roka, Grassroots tréner roka, autogramiáda s pozvanými hráčmi a 
trénermi). 
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VI I . Ženský  futbal .  

Rozvoj ženského futbalu v oblastiach práce technického úseku SFZ, tak ako aj v oblastiach práce UEFA zaujíma 
významné postavenie. Hlavným cieľom je zvyšovanie ženskej futbalovej základne a popularizácia ženského 
futbalu v spoločnosti. 

Garantom pre oblasť rozvoja ženského futbalu je koordinátor SFZ pre ženský futbal, ktorý je zodpovedný za 
prípravu koncepcie v oblasti rozvoja ženského futbalu a aj za jej plnenie. 

 

Hlavnými úlohami v oblasti rozvoja ženského futbalu sú: 

1 .  Zvyšovanie evidovanej  ženskej  futbalovej  základne.  

• Stabilizácia členskej základne. 

• Regionalizácia súťaží žien, junioriek a žiačok – zníženie a stabilizácia nákladov na súťaže. 

• Požiadavkou na dievčenské družstvá v Licenčnom systéme mládeže vzniknú nové dievčenské družstvá. 

• Evidencia dievčat v ISSF pôsobiacich v Grassroots súťažiach. 

 

2.  Š t ruktúra ženských futbalových súťaž í .  

• Zladenie vekových kategórií u dievčat s chlapčenskými vekovými kategóriami. 

• Zosúladenie pravidiel v dievčenských súťažiach s chlapčenskými pravidlami v kategórii mladších žiakov 
a prípraviek. 

• V štruktúre súťaží žien, ale aj žiačok vytvoriť nižšie súťaže na úrovni regiónov. 

• Vytvoriť optimálny model riadenia ženských futbalových súťaží. 

 

3.  Systém podpory v zni ku nových a existujúcich ženských futbalových k lubov.  

• Materiálna podpora novovzniknutých ženských a dievčenských futbalových klubov. 

• Ekonomické zvýhodnenie (oslobodenie od poplatkov, štartovného) počas pôsobenia v prvom súťažnom 
ročníku. 

• Udržať v Licenčnom systéme mládeže požiadavku na dievčenské futbalové družstvá. 

• Získanie generálneho partnera pre ženský futbal a pre jednotlivé ženské a dievčenské futbalové súťaže. 
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4.  Klubový  l icenčný  systém a ženské seniorské futbalové družstvá .  

• Snahou o implementovanie požiadavky v Klubovom licenčnom systéme na ženské futbalové družstvá 
docieliť zlepšenie materiálnych podmienok pre rozvoj talentovaných hráčok. 

 

5.  Licenčný  systém mládeže ÚTM a ženské juniorské futbalové družstvá .  

• Od súťažného ročníka 2014 / 2015 je jednou z požiadaviek v Licenčnom systéme mládeže aj požiadavka 
na dievčenské družstvo. Vytvorením družstva junioriek by vznikla kontinuita a zároveň by sa vytvorili 
predpoklady pre plynulý prechod talentovaných hráčok z dievčenského do ženského futbalu. 

 

6 .  Licenčný  systém mládeže Grassroots  a ženské ž iacke futbalové družstvá .  

• Táto požiadavka v Licenčnom systéme mládeže vytvára predpoklad na zvyšovanie členskej ženskej 
futbalovej základne a zároveň poskytne talentovaným hráčkam z menších miest rozvíjať svoje futbalové 
umenie. 

 

7.  Licenčný  systém mládeže ÚTM a ženské ž iacke futbalové družstvá .  

• Zapracované a schválené v Licenčnom systéme mládeže od začiatku súťažného ročníka 2014 / 2015. 
Dôležitou úlohou je v tomto prípade kontrolná a poradenská činnosť zo SFZ. 

• Touto požiadavkou bude zabezpečené vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj talentovaných hráčok. 

 

8.  Licenčný  systém pre ženské futbalové k luby.  

• Licenčný systém pre ženské futbalové kluby bude vychádzať z Klubového licenčného systému 
a z Licenčného systému mládeže s prihliadnutím na ekonomickú situáciu, materiálne a personálne 
možnosti ženského futbalu. 

• Cieľom licenčného systému v ženskom futbale je vytvoriť optimálne podmienky pre rozvoj 
talentovaných dievčat a žien. 

• Licenčný systém ženského futbalu by mal napômcť profesionalizácii aj v tejto oblasti futbalovej hry. 

 

9.  Metodi ka t réningu v  ženských futbalových k luboch (zna ky „S lovenskej  futbalovej  
školy“) .  

• Po vypracovaní koncepcie „Slovenskej futbalovej školy“ je cieľom jej charakteristické znaky v oblasti 
ženského futbalu realizovať nielen na úrovni reprezentačných družstiev žien a dievčat, ale aj 
v tréningovom procese vo futbalových kluboch. 

• Tieto znaky sa budú objavovať aj v obsahovej náplni teoretickej a praktickej výuky jednotlivých školení vo 
vzdelávaní trénerov a budú smerodajné pre celkový profil absolventov školení trénerov na Slovensku, 
pretože práve budúci absolventi budú tieto znaky implementovať a  využívať v príprave hráčov a hráčiek 
na Slovensku. 

• Cieľom jednotnej metodiky je zabezpečiť transfer požiadaviek na jednotlivé hráčske funkcie a organizáciu 
hry ženských reprezentačných družstiev do ženských a dievčenských futbalových klubov. 
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VII I . Futsal  a plážový  futbal .  

Rozvoj futsalu, ale aj plážového futbalu je súčasťou práce technického úseku SFZ, kde hlavne na rozvoj futsalu 
kladie UEFA veľký dôraz, pretože futsal je v Európe čoraz popolárnejší. 

Garantom pre oblasť rozvoja futsalu a plážového futbalu je koordinátor SFZ pre futsal a plážový futbal (v 
súčasnosti neobsadená pozícia), ktorý je zodpovedný za prípravu koncepcie v oblasti rozvoja futsalu a plážového 
futbalu a aj za jej plnenie. 

 

Hlavnými úlohami v oblasti rozvoja futsalu a plážového futbalu sú: 

1 .  Popular izácia  futsalu na S lovensku.  

2 .  Popular izácia  plážového futbalu na S lovensku. 

3 .  Zimná futsalová l iga mládeže.  

4 .  Ženská futsalová súťaž .  

5 .  Súťaž  v  p lážovom futbale .  

6 .  Futsal  a  športová pr íprava mládeže.  

 

 


