
Reorganizácie mládeže - návrh 
 
 Reorganizácia mládežnických súťaží od SR 2013/2014 vyplýva zo schválenia Radou Sfz a 
uverejnenia v Rozpise súťaží SFZ pre SR 2012/2013. Následne z toho vyplýva povinnosť vytvoriť 
súťaže v zmysle takto schválenej smernice. Bližšie podmienky licenčného schválenia budú 
uverejnené v priebehu tohto týždňa na webovej stránke VsFZ.  Pre informáciu uvádzame znenie 
textu predmetnej časti Rozpisu súťaží, z čoho bude vyplývať priraviť pre nasledujúci SR 
mládežnické súťaže v rámci pôsobnosti Vsl. regiónu: 
 
C. ORGANIZÁCIA MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ OD SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2013/2014 
DORAST 
I. Dorastenecká liga (súťaž klubov so Štatútom, resp. Licenciou ÚTM) 
riadi a organizuje: SFZ. 
kategórie: U19, U17 + U16 
organizácia: U19 samostatne – celoslovenská, U17 + U16 dvojička – celoslovenská. 
počet účastníkov: maximálne 16 (od súťažného ročníka 2013 / 2014 počet účastníkov: 14). 
podmienka účasti: Športové a licenčné kritériá (úroveň, resp. výška dorasteneckej súťaže (SD) + 
splnenie licenčných podmienok), ktoré budú vychádzať zo súčasne platného Štatútu ÚTM, alebo 
novovytvoreného licenčného systému. pozn.: V prípade, ak klub neplní licenčné podmienky, môže 
byť zo súťaže vylúčený a bude po skončení súťažného 26 Rozpis republikových súťaží SFZ 
ročníka nahradený najlepším klubom, ktorý splní podmienky na účasť v I.DL (športové a licenčné 
kritériá). víťaz súťaže: Víťaz súťaže U19 získa titul „Majster SR“. Víťaz súťaže U17 získa titul 
„Majster SR“. Víťaz súťaže U16 získa titul „Víťaz U16“. 
zostup a postup: Družstvo, ktoré získa v dlhodobej súťaži najmenší počet bodov (aj keď spĺňa 
licenčný systém), bude  
hrať barážové stretnutia s víťazmi II.LSD (v prípade, ak tieto družstvá budú mať záujem hrať v I.DL 
a budú spĺňať podmienky licenčného systému ÚTM) o zotrvanie v súťaži. Zostup a postup závisí na 
umiestnení družstva SD. 
systém baráže: Pri štyroch účastníkoch – posledný tím z I.DL bude hrať barážový zápas s víťazom 
skupiny II. LSD zo svojho regiónu a druhú dvojičku vytvoria víťazi II.LSD z ostatných regiónov. 
Bude sa hrať na jeden víťazný zápas na neutrálnom ihrisku (NTC Senec, NTC Poprad). Víťazi 
semifinálových barážových zápasov odohrajú jeden zápas o celkového víťaza baráže na neutrálnom 
ihrisku (jeden súťažný ročník v NTC Senec, jeden v NTC Poprad), ktorý zároveň  
ak spĺňa licenčné kritériá postupuje do I.DL. 
Pri troch účastníkoch – systém bude totožný ako pri štyroch účastníkoch, kde tím ktorý na základe 
vyžrebovania nebude mať súpera, automaticky postupuje do finále baráže. 
Pri dvoch účastníkoch – odohrá sa jeden finálový zápas o víťaza baráže. 
Pri jednom účastníkovi – klub automaticky postupuje, resp. zostáva v I.DL. 
pozn.: Každý klub, ktorý splní športové kritérium (víťaz baráže) a má záujem pôsobiť v I.DL (súťaž 
ÚTM), musí splniť aj požadované licenčné kritériá, inak v súťaži nemôže pôsobiť. Každý účastník 
I.DL automaticky získava Štatút (licenciu) ÚTM. V prípade, ak klub/-y napriek splneniu športového 
kritéria (postup do I.DL) nesplní/-ia licenčné kritériá, súťaž sa môže hrať s nižším počtom 
účastníkov. 
II.LSD + II.LMD (postup – zostup) riadia a organizujú: RFZ. 
organizácia: SD + MD dvojička v regiónoch (dvojičky ako v súčasnosti),  tri skupiny: BFZ + ZsFZ, 
SsFZ, VsFZ (BA +  
Západ, Stred, Východ). 
počet účastníkov: V každej skupine minimálne 12. 
podmienky účasti: Športové kritérium (postup do súťaže z III.LSD, štruktúru nižších si každý RFZ 
určuje individuálne) + podmienka vytvorenia dvojičky SD + MD. 



pozn.: Do I.DL (súťaž ÚTM) môže postúpiť len klub, ktorý zvíťazí vo svojej skupine, zvíťazí v 
barážových stretnutiach s posledným klubom I.DL a ostatnými víťazmi skupín II.LSD a zároveň 
splní licenčné podmienky ÚTM. 
Nižšie súťaže SD a MD: riadia a organizujú: RFZ a ObFZ. 
ŽIACI 
I.LSŽ + I.LMŽ (súťaž FK so Štatútom, resp. Licenciou ÚTM + s tzv. „Grassroots licenciou“) 
riadi a organizuje: SFZ. 
organizácia: U15 + U14 dvojička v regiónoch a U13 + U12 dvojička v regiónoch, tri skupiny: BFZ + 
ZsFZ, SsFZ, VsFZ  (BA + Západ, Stred, Východ). 
počet účastníkov: BA + Západ – 14 (4 miesta BA), Stred – 10, Východ – 10.  
podmienka účasti: Kluby so Štatútom (resp. Licenciou) ÚTM majú účasť zabezpečenú automaticky 
vo svojich regiónoch. Každý ďalší účastník automaticky získava tzv. „Grassroots licenciu“, v praxi 
to znamená, že podmienkou účasti v súťaží (mimo klubov so Štatútom, resp. Licenciou ÚTM) je 
športové a licenčné kritérium (účastník LSŽ + splnené Licenčné podmienky „Grassroots licencie“ + 
4 žiacke družstvá po ročníkoch ). 
pozn.: V prípade, ak klub neplní licenčné podmienky „Grassroots licencie“, môže byť zo súťaže 
vylúčený a po skončení súťažného ročníka nahradený víťazom II.LSŽ v príslušnom regióne, pokiaľ 
tento klub spĺňa všetky podmienky na účinkovanie v súťaži ( športové kritérium, licenčné kritériá 
Grassroots a príslušnú štruktúru družstiev – t. j. po ročníkoch U12 – U15 štyri žiacke družstvá ). 
víťazi súťaže:  Družstvá, ktoré obsadili prvé dve miesta v súťaži I.LSŽ - U15 (Západ + BA, Stred, 
Východ) odohrajú nadstavbovú časť súťaže o „Majstra SR“, ktorá sa bude hrať dvojkolovo (doma – 
vonku), systémom každý s každým (6 účastníkov). Stretnutia odohrajú dvojičky starší žiaci U 15 
a starší žiaci U14. Víťazné družstvo, ktoré v nadstavbovej časti získa najväčší počet bodov získava 
titul „Majster SR – starší žiaci U15.  Nadstavbovou časťou dosiahneme žiadanú medzi regionálnu 
konfrontáciu s väčším počtom kvalitných stretnutí najlepších družstiev v tejto vekovej kategórie. 
Družstvá umiestnené v základnej časti súťaže na 3. až 14. mieste (Západ + BA) a 3. až 10. mieste 
(Stred, Východ) odohrajú v nadstavbovej časti súťaže, stretnutia o celkové umiestnenie. 
zostup a postup: Družstvo, ktoré získa v dlhodobej súťaži najmenší počet bodov (aj keď spĺňa 
licenčný systém) bude hrať jedno barážové stretnutie na neutrálnej pôde s víťazom II.LSŽ v 
príslušnom regióne (pokiaľ tento bude mať záujem hrať v I.LŽ, plniť „Licenčný systém“ a príslušnú 
štruktúru družstiev – t. j. po ročníkoch U12 – U15 štyri žiacke družstvá). Zostup a postup závisí od 
umiestnenia družstva SŽ. Systém baráže v skupine „BA + Západ“ bude nasledovný: družstvo 
umiestnené na poslednom mieste v I.LSŽ bude hrať zápas o zotrvanie v súťaži proti víťazovi 
stretnutia medzi víťazmi II.LSŽ BA a II.LSŽ Západ. 
pozn.: Pravidlá pre mladších žiakov budú bližšie špecifikované po schválení návrhu zmeny štruktúry 
súťaží (menšie ihrisko, väčší počet dotykov s loptou, nižší počet hráčov, atď. ).Rozpis republikových 
súťaží SFZ 27 
II.LSŽ + II.LMŽ: riadia a organizujú: RFZ. 
podmienka účasti: Športové kritérium (postup do súťaže z III.LSŽ, štruktúru nižších si každý RFZ 
určuje individuálne) + podmienka vytvorenia dvojičky SŽ + MŽ. 
pozn.: Do I.LŽ môže postúpiť len klub, ktorý zvíťazí vo svojej skupine, zvíťazí v barážovom 
stretnutí s posledným klubom I.LSŽ v príslušnom regióne a zároveň splní licenčné podmienky 
„Grassroots licencie“. 
Nižšie súťaže SŽ a MŽ: riadia a organizujú: RFZ a ObFZ. 
pozn.: Metodické odporúčania SFZ k pravidlám pre MŽ budú pre všetky súťaže MŽ povinné! 
PRÍPRAVKY: riadia a organizujú: RFZ a ObFZ. 
organizácia: turnajovým spôsobom (počet účastníkov min. 4 družstvá) resp. dlhodobá súťaž podľa 
počtu účastníkov. 
pozn.: Pravidlá pre prípravky budú bližšie špecifikované po schválení návrhu zmeny štruktúry súťaží 
(menšie ihrisko, nižší počet hráčov, väčší počet dotykov s loptou, atď.). Metodické odporúčania SFZ 
k pravidlám pre prípravky budú  
pre všetky súťaže prípraviek povinné ! 



Súťaže dorastu VsFZ – súčasný stav a návrh: 
 
1. Súťaže dorastu 
Súčasný stav: 
II.LSD – Vsl. Družstvá - dvojičky     III.LSDV - dvojičky  
 

1. Tesla Stropkov     1. Snina 
2. Tatran Prešov B     2. Hrabovčík 
3. Lokomotíva Košice     3. Spišská Belá 
4. MFK Košice B     4. Čaňa 
5. Slovan Giraltovce     5. Kráľovský Chlmec 
6. ŠK Futura Humenné     6. Michalovce B 
7. FK Poprad      7. Sabinov 
8. MFK Vranov n/T     8. KAC Jednota Košice 

        9. Lipany 
   - nezaradené  pre ďalší SR   10. Trebišov 
        11. St. Ľubovňa 
        12. Koš. N. Ves 
        13. Sobrance 
        14. Moldava n/B 
        15. Ľubotice 
1. V súčasnosti je k dispozícií  20 družstiev okrem vyznačených družstiev. Ich „A“ družstvá spĺňajú 
licenciu  a budú účastníkmi I.L SD riadenej ULK 
2. Prvou variantou rozdelenia týchto družstiev je vytvorenie II.L a III.L na základe umiestnenia 
    v tomto SR. T.z. súčasné družstvá II.L SD+MD sú priamymi účastníkmi novej II.L SD+MD,  
    a k nim sa podľa schváleného počtu priradia družstvá zo súčasnej III.L SD+MD na základe  
    umiestnenia. Zvyšný počet prihlásených družstiev vytvorí III.L SD+MD. Hralo by sa systémom  
    postupov a zostupov. 
3. Druhou vyriantou za predpokladu prihlásenia sa 20 družstiev do súťaží II.L SD+MD riadenej 
VsFZ navrhujeme rozdeliť na 2 skupiny podľa vzdialenosti. Tieto družstvá sú podľa navrhovaného 
modelu a  plnemia licenčných podmienok bez šance v budúcnosti postúpiť do I.LSD  riadenej ULK. 
4. Pri prihlásení počtu družstiev 16 a menej navrhujeme hrať v jednej skupine dvojkolovo 
5. Pri prihlásení väčšieho počtu ako 16 družstiev navrhujeme organizovať túto súťaž ako  
    dvojskupinovú v zmysle bodu 2 
6. Súčasné rozdelenie družstiev podľa krajov by bolo: 12 družstiev – PSK,  8 družstiev - KSK 
    Z uvedeného dôvodu by som navrhoval čiastočnú úpravu rozdelenia družstiev podľa 
    primeraných vzdialenosti, napr. aj podľa návrhu spoločného sedenia klubov tak, aby bol  
    zachovaný rovnaký počet družstiev v oboch skupinách 
Rozdelenie družstiev podľa krajov - návrh: 
     PSK     KSK 

1. Stropkov    1. Čaňa 
2. Giraltovce    2. Lokomotíva KE 
3. Fut. Humenné    3. Kr. Chlmec 
4. Poprad     4. KAC Jednota KE 
5. Vranov    5. Trebišov 
6. Snina     6. Koš. Nová Ves 
7. Hrabovčík    7. Sobrance 
8. Spišská Belá    8. Moldava n/B 
9. Sabinov 
10. Lipany     
11. St. Ľubovňa    
12. Ľubotice 



6. Ďalšou variantou je vytvorenie dvoch skupín II.L SD+MD podľa rozdelenia ObFZ s 
nasledovným rozdelením:  

 
Rozdelenie družstiev podľa ObFZ – návrh: 
  OBFZ:       OBFZ: 
 VV,HN, KEV, KEM, TV, MI, RV   PO,BJ,SK,PP,SL,SNV 
  1. Vranov      1. Stropkov 
  2. Humenné      2. Giraltovce 
  3. Lokomotíva KE     3. Poprad 
  4. Čaňa      4. Snina  
  5. KAC Košice     5. Sabinov 
  6. Kr. Chlmec      6. Lipany 
  7. Trebišov      7. Hrabovčík 
  8. Sobrance      8. St. Ľubovňa 
  9. Moldava n/B     9. Ľubotice 
  10. Koš. Nová Ves     10. Spišská Belá 
 
2. Súťaže žiakov 
I.LSŽ – súčasný stav 
      Licencia 

1. MFK Košice    áno 
2. MFK Zemplín Michalovce  áno 
3. FK Spišská Nová Ves  áno 
4. Odeva Lipany    áno 
5. 1.FC Tatran Prešov   áno 
6. Partizán Bardejov   áno 
7. Slavoj Trebišov   áno 
8. FK Poprad    ? 
9. Tesla Stropkov   áno 
10. MFK Vranov n/T   nie 
11. ŠK Futura Humenné   nie 
12. MFK Snina    áno 
13. MFK Stará Ľubovňa   nie 
14. KAC Jednota Košice   nie  

 
      Ďalej máme v súčasnosti v II.LSŽ+MŽ sever 12 účastníkov a v II.L SŽ+MŽ juh 13 
     účastníkov. V III.L SŽ+MŽ štartuje 10 účastníkov. V súčasnosti teda štartuje v súťažiach VsFZ 
     35 družstiev dvojičiek žiakov. Za predpokladu nesplnenia licenčných podmienok pribudne do 
     našich súťaží ďalších min. 5 družstiev dvojičiek žiakov. Tým sa zvýši počet štartujúcich družstiev  
     dvojičiek žiakov na 40. Tieto bude potrebné vhodne aj s ohľadom na vzdialenosti usporiadať do  
     skupín II. líg a III. Ligy bez zvyšovania nárokov na cestovanie. 


