
MANUÁL PRE KLUBY V SÚŤAŽI PRÍPRAVIEK 

 

VÝZNAM SÚŤAŽÍ PRÍPRAVIEK 

ObFZ Žilina je lídrom a priekopníkom organizácie týchto súťaží v rámci celého 

Slovenska. Myšlienka vedenia ObFZ Žilina Igora Krška z roku 2013 sa 

chvalabohu ujala a narástla do dnešného rozmeru. Je veľmi dôležité čím skôr 

dostať deti na ihriská v dnešnej dobe plnej iných nevhodných nástrah, čím má 

súťaž prípraviek celospoločenský prínos. Pre futbalové kluby v rámci ObFZ 

Žilina je veľkým bonusom rozšírenie členskej základne, z ktorej čerpajú žiacke 

družstvá a v dlhodobom horizonte sa nám to prejaví aj v súťažiach dorastu 

a mužov. V dnešnej dobe, ktorá ekonomicky futbalu nepraje, je určite na mieste 

vychovávať vlastných hráčov, ako kupovať do družstiev dospelých cudzích 

hráčov za nie malé peniaze.  

EKONOMICKÝ BENEFIT 

Okrem nesporného športového prínosu, prináša súťaž prípraviek aj 

ekonomický benefit. Každý klub, ktorý má prihlásenú prípravku súťaži riadenej 

ObFZ Žilina, má nárok na čerpanie kreditov vo výške určenej podľa počtu 

hráčov do 23 rokov a štartov týchto hráčov v mládežníckych súťažiach, presné 

sumy na čerpanie v prospech každého klubu nájdete na stránke 

www.podporamladeze.futbalsfz.sk, naozaj je to slušná suma na pomoc 

mládežníckemu futbalu.  

POTREBNÉ ŠPORTOVO-TECHNICKÉ ÚKONY 

Pre splnenie tejto podmienky sú kluby štartujúce v súťaži prípraviek sú pred 

začiatkom súťaže a počas jednotlivých turnajov povinné z hľadiska športovo-

technického zabezpečiť nasledovné úkony: 

1. pred začiatkom sezóny mať zaregistrovaných minimálne 7 hráčov 

s uhradenými členskými poplatkami vo výške 4 € / hráč !!!  

(odporúčame klubom zaregistrovať čo najviac hráčov už v kategórii prípraviek, 

členské poplatky sa Vám vrátia zo strany SFZ, čím viac hráčov nastúpi, tým 

máte väčšiu sumu v kreditoch a zároveň hráčov máte registrovaných vo 

svojom klube, každému hráčovi beží registračné obdobie, to znamená 

v prípade, že Vám hráča zoberie v zmysle RaPP SFZ iný klub, máte nárok na 

výchovné za každý súťažný ročník, ktorý hráč strávil v materskom klube, 

pričom za každý rok sa suma odstupného spočítava, viď tabuľka nižšie) 

 

http://www.podporamladeze.futbalsfz.sk/


 
 

 

2. pred prvým turnajom prípraviek klubový ISSF manažér nahrá nomináciu do 

systému ISSF obdobným spôsobom, ako realizuje pri žiakoch, doraste 

a dospelých. Samotné zápasy sú v ISSF uvedené v iných termínoch, zápisy 

z jednotlivých zápasov neuzatvára klub, ale sekretár ObFZ Žilina  

3. po každom turnaji domáci klub - organizátor je povinný do stredy do 12,00 

hod po konaní turnaja prípraviek buď doručiť jednoduchý zápis z turnaja 

prípraviek (zápis je zverejnený na stránke www.futbalzilina.sk) na e-mailovú 

adresu: pripravky@obfzza.sk alebo doručiť na tento mail jednoduchú 

fotodokumentáciu k turnaju (najmenej 4 fotky). Konanie jednotlivých turnajov 

bude kontrolovať príslušný referent ŠDK – Patrik Sikora ml. 0919 141 545. 

4. termíny turnajov prípraviek, ktoré budú zverejnené v ÚS sú záväzné (termíny 

v ISSF nie sú záväzné) a je ich možné meniť len po dohode všetkých 

zúčastnených družstiev a po oboznámení ŠDK formou podania na komisiu cez 

ISSF zo strany všetkých družstiev príslušnej skupiny. V mimoriadnych 

prípadoch (zlé počasie,  pod..) postačí telefonicky kontaktovať referenta ŠDK 

Patrika Sikoru ml., resp. vedúceho úseku ŠTK Ladislava Korčeka. ŠDK tak, ako 

aj v minulosti bude vychádzať v ústrety klubom pri zmenách termínov, je pre 

nás podstatná Vaša dohoda.  

Dodržiavanie vyššie uvedených športovo-technických pravidiel je dôležité pre 

to, aby klub mal nárok na kredity zo strany SFZ. Nerešpektovanie 

a nedodržiavanie týchto pravidiel bude mať za následok sankcie až vo forme 

vylúčenia zo súťaže a tým pádom stratu kreditov. Prosíme, neberte to ako 

represiu, dodržiavanie pravidiel je v záujme Vás, klubov. ObFZ Žilina sa Vám 

snaží uľahčiť fungovanie a situáciu v tejto neľahkej dobe aj po ekonomickej 

stránke. Keď však dokáže dodržiavať pravidlá 98 % klubov, tak máme za to, že 

aj zvyšné 2 % by ich mali dodržiavať takisto. V minulosti sa stávalo, že neboli 

http://www.futbalzilina.sk/


nahraté nominácie, až po viacnásobných urgenciách zo strany ObFZ si 

niektoré kluby splnili povinnosť.  

Veľmi si vážime, že máme najviac prípraviek na Slovensku v rámci ObFZ a 

veľké uznanie si zaslúžite všetci, ktorí v tejto kategórii pracujete !!!  

Sme a budeme Vám kedykoľvek vo všetkom nápomocní a radi prijmeme Vaše 

podnety a námety na zlepšenie !! 

 

Vypracoval: 

Výkonný výbor ObFZ Žilina 


