
Kritéria a bodovanie v mládežníckom futbale 

Kritéria pre futbalové kluby sú nastavené správne,  je však potrebné  upraviť  váhy bodovania   

jednotlivých kritérií. Vychádzame zo  získaných poznatkov fungovania bodovania v prvom roku, kde 

sme zistili, že niektoré váhy boli nadhodnotené a niektoré podhodnotené. 

1. Počet registrovaných hráčov 

Každý hráč – 2 body / doteraz 1 bod  

Odôvodnenie: Počet hráčov by mal byť najdôležitejším  kritériom,  navýšením na dva body sa vyrovná 

bodovanie v jednotlivých kritériách. Pri 100 hráčoch získal doteraz klub 100 bodov, pričom  za 

trénerov získal  takmer  300 bodov. Uvedený nepomer chceme upraviť zmenou bodovej váhy.  

2. Kategórie – mládežnícke družstvá  

 

Kategórie dorastu – 100 bodov  / doteraz  90 bodov 

Kategórie žiakov –   40 bodov  /  doteraz  60 bodov 

Kategórie prípravka – 20 bodov/  doteraz  20 bodov 

Odôvodnenie: Pre žiacke a prípravkárske kategórie platia rodičia členský príspevok a podieľajú sa na 

chode klubu. V dorasteneckých kategóriách sa neplatia žiadne členské príspevky a majú najväčšie 

náklady na tréningový proces (väčší počet tréningov) a vyššie náklady na cestovanie. 

3. Kritérium – tréneri  

 

UEFA PRO licencia – 50 bodov   /doteraz 100 bodov 

UEFA A licencia – 40 bodov       / doteraz   60 bodov 

UEFA B licencia – 30 bodov       / doteraz   50 bodov 

UEFA Grassroots C licencia – 20 bodov /    25 bodov 

Brankárska licencia – 20 bodov   / doteraz   25 bodov  

Odôvodnenie: Celkový počet bodov na trénerov v niektorých prípadoch dosahoval až polovicu 

dosiahnutých bodov.  Ďalším  dôvodom  sú zistené  špekulácie -  nahlasovanie fiktívnych trénerov. 

Počet bodov na trénerov by nemal byť väčší ako počet bodov získaných za počet hráčov. 

4. Počet hracích plôch 

 

Ihrisko I. kategórie – 100 bodov / doteraz 40 bodov 

Ihrisko II. Kategórie – 50 bodov / doteraz 20 bodov 

Odôvodnenie: Vytváranie podmienok je najdôležitejší faktor v každom športe, tak  aj vo futbale. 

Všetky kluby sa snažia zvyšovať počet hráčov a trénerov z dôvodu ohodnotenia, ale máloktorí z  

klubov majú záujem investovať do zlepšenia podmienok. Preto je dôležité ohodnotiť kluby, ktoré 

prevádzkujú a udržujú hracie plochy z vlastných nákladov. Podľa súčasného bodovania je výhodnejšie 

z dotačných peňazí si ihrisko prenajímať, nie udržiavať a vytvárať pre deti adekvátne podmienky na 

rozvoj.  V Košiciach máme na školách dosť neudržiavaných trávnatých  futbalových ihrísk, o ktoré 

môžu kluby požiadať a starať sa o nich pre vlastnú potrebu. Navyšovanie  počtu  hráčov bez 

adekvátnych podmienok  je neprofesionálne a neefektívne. 

Dotácia  mesta na futbalový  klub by nemala byť väčšia ako 60% z celkovo vynaložených 

nákladov klubu  v  predchádzajúcom roku. 

Všetky údaje budú  uznané z oficiálnej stránky SFZ -  futbalnet.sk , prípadne preverené na 

sekretariáte VSFZ. 


