Zápisnica
z Konferencie Stredoslovenského futbalového zväzu,
konanej 5.7.2013 v Banskej Bystrici v kongresovej sále OÚ,
(Nám. Ľ. Štúra 1)
Program Konferencie SsFZ
1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ
2. Kontrola plnenia uznesení z poslednej Konferencie SsFZ
3. Schválenie mandátovej komisie
4. Schválenie pracovného predsedníctva konferencie
5. Schválenie programu konferencie
6. Schválenie Rokovacieho poriadku SsFZ
7. Príhovor predsedu SsFZ
8. Správa o činnosti VV SsFZ od Konferencie SsFZ 13.12.2012
9. Správa o hospodárení SsFZ v roku 2012
10. Správa mandátovej komisie
11. Voľba návrhovej komisie
12. Schválenie harmonogramu prípravy a programu volebnej Konferencie SsFZ
13.12.2013
13. Schválenie Volebného poriadku SsFZ
14. Voľba volebnej komisie na Konferenciu SsFZ 13.12.2013
15. Voľba zástupcov delegátov SsFZ na Konferenciu SFZ (12.7.2013 v B. Bystrici)
16. Potvrdenie štruktúry súťaží SsFZ v súvislosti s reorganizáciou súťaží SFZ
17. Diskusia
18. Schválenie návrhu uznesenia
19. Záver
1. Otvorenie a prehlásenie, ţe konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ
Konferenciu otvoril a v I.časti viedol predseda SsFZ Jozef Paršo. Privítal delegátov
konferencie, členov VV SsFZ a ďalších účastníkov. Zdôraznil hlavné zameranie
rokovania konferencie – zvolanie volebnej konferencie.
Prehlásil, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ.
2. Kontrola plnenia uznesení z poslednej Konferencie SsFZ
Predseda SsFZ skontroloval uznesenia z predchádzajúcej konferencie, ktoré ukladali
zástupcom SsFZ:
- Registrovať na MV SR konferenciou schválený text Stanov SsFZ
- Vyhodnotiť priebeh a výsledky Konferencie SsFZ a podrobne sa zaoberať
pripomienkami a podnetmi, ktoré odzneli.
- Pripraviť Organizačný poriadok SsFZ.
- Informovať funkcionárov FK a širokú verejnosť o najdôležitejších
rozhodnutiach Konferencie SsFZ.
Všetky uznesenia boli splnené.
V platnosti ostáva uznesenie Konferencie: Spracovať a predloţiť na schválenie
Organizačný poriadok SsFZ. Stane sa tak po schválení Štatútov zvyšných dvoch
komisií SsFZ.
T: v texte
Z: Predseda SsFZ

3. Schválenie mandátovej komisie
Mandátovú komisiu schválili delegáti bez pripomienok tak, ako im bol predložený
návrh v písomnej podobe. V zložení: Igor Repa – predseda, Bruno Motyčka
a Branislav Braučok – členovia. Následne konferencia schválila overovateľov
zápisnice z konferencie Eduarda Gábriša a Radoslava Čičmanca.
4. Schválenie pracovného predsedníctva konferencie
Zloženie pracovného predsedníctva konferencie schválili delegáti tak, ako ho predložil
predsedajúci v zložení: Vojtech Kováč, Vladimír Vaník, Jozef Paršo, Jaroslav Jekkel,
Stanislav Špila, Ján Hlaváč a Ladislav Matejka.
5. Schválenie programu konferencie
Na návrh predsedajúceho schválili delegáti program konferencie opakovaným
verejným hlasovaním, pričom program rokovania bol doplnený o bod 15, pomerom
hlasov 49-za, 2-proti, 3-zdržal sa.
V tomto bode vystúpil aj Ján Černák, ktorý chcel doplniť program konferencie o bod,
a to prerokovanie prípadu nastúpenia hráča Régiho v zápasoch FK Vinica v dobe, keď
nemal administratívne správne vyriešený návrat zo zahraničia.
Tento návrh neprešiel. Pomer hlasov bol 11-za, 10-proti, 29-zdžal sa.
6. Schválenie rokovacieho poriadku
K návrhu rokovacieho poriadku, predloženého v písomnej podobe diskutoval Jozef
Pavlík (zástupca ObFZ Kysúc) - navrhoval zmenu postupu pri hlasovaní
o programoch konferencií. Následne vystúpil Ján Molent (FK Bacúch) – požadoval
možnosť viac diskutovať, resp. vymieňať si skúsenosti o výchove mladých futbalistov.
Následne na návrh predsedajúceho schválili delegáti konferencie Rokovací poriadok
konferencie bez pripomienok jednomyseľne, tak ako im bol zaslaný v písomnej
podobe.
7. Príhovor predsedu SsFZ
Jozef Paršo prítomných oboznámil o aktuálnych informáciách z futbalového diania a
- predložil termín konania volebnej Konferencie SsFZ –
13. 12. 2013, ktorá zhodnotí prácu orgánov SsFZ v uplynulom období,
zvolí nové orgány SsFZ a vytýči úlohy na roky 2014-2017
- informoval o projekte spolupráce s Poštovou bankou, ktorý s najväčšou
pravdepodobnosťou končí
- novým trénerom reprezentácie Ján Kozák
- informoval o výsledkoch reprezentácie na ME U17
- priblížil situáciu okolo SZTK
8. Správa o činnosti VV SsFZ od Konferencie SsFZ 13.12.2012
Delegáti bez pripomienok schválili predložený písomný materiál, ktorý uviedol vedúci
sekretár SsFZ L. Matejka.
9. Správa o hospodárení SsFZ v roku 2012
K správe sa vyjadril vedúci sekretár SsFZ L. Matejka. Uviedol predkladané materiály
k tomuto bodu rokovania konferencie, ktoré obdržali delegáti Konferencie SsFZ
v písomnej podobe. Delegáti schválili písomný materiál bez pripomienok.

10. Správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie Igor Repa oboznámil prítomných so správou
mandátovej komisie. Konštatoval, že zasadnutie Konferencie SsFZ, ako najvyššieho
zastupiteľského orgánu SsFZ sa koná na základe rozhodnutia VV SsFZ
vyplývajúceho zo Stanov SsFZ čl.46/d. Zo 72 pozvaných delegátov s právom hlasovať
sa prezentovalo 55, čo bolo viac ako kvalifikovaná väčšina (48), teda Konferencia
SsFZ bola uznášaniaschopná. Pre uznesenia a rozhodnutia konferencie je potrebné
dosiahnuť:
- väčšinu nadpolovičnú - 48 hlasov a viac,
- väčšinu jednoduchú - 28 hlasov a viac.
11. Voľba návrhovej komisie
Delegáti konferencie, na návrh predsedajúceho II.časti konferencie Vladimíra Vaníka
schválili návrhovú komisiu konferencie v zložení: Miroslav Minarčík (predseda
komisie), Radovan Baník, Dezider Balajthy, Vladimír Mušák, Pavol Baják (členovia)
12. Schválenie harmonogramu prípravy a programu volebnej Konferencie SsFZ
13.12.2013
Písomný materiál uviedol predseda SsFZ. Pripomenul najmä potrebu kontinuity
konferencii ObFZ a SsFZ tak, aby sa konali nadväzne, a aby bolo možné poslať
materiály načas delegátom Konferencie SsFZ, ktorých budú voliť konferencie ObFZ.
Delegáti materiál schválili bez pripomienok.
13. Schválenie Volebného poriadku SsFZ
Volebný poriadok SsFZ schválili delegáti bez pripomienok jednomyseľne, tak ako im
bol zaslaný v písomnej podobe.
14. Voľba volebnej komisie na Konferenciu SsFZ 13.12.2013
Delegáti konferencie, na návrh predsedajúceho schválili Volebnú komisiu SsFZ
v zložení: Vladimír Lehoťan (predseda), Ján Studený, Pavol Beťko – za Ţilinský kraj,
Jozef Kvasna, Ivan Janák –za Banskobystrický kraj (členovia komisie).
15. Voľba zástupcov delegátov SsFZ na Konferenciu SFZ (12.7.2013 v B.Bystrici)
Z dôvodu dovolenkového obdobia a iných okolností sa Konferencie SFZ 12.7.2013
v B. Bystrici nemôžu zúčastniť štyria riadni delegáti tohto orgánu. Keďže ťažiskovým
bodom rokovania 12.7.2013 bude závažný materiál týkajúci sa rozdelenia štátnych
finančných prostriedkov na rekonštrukciu 21 štadiónov na SR, vyžaduje SFZ čo
najväčšiu účasť na rokovaní. Pre tento účel Konferencia SsFZ schválila týchto
zástupcov:
 Boris Burger – namiesto Vladimíra Vaníka
 Radoslav Čičmanec – namiesto Štefana Pastoreka
 Dezider Balajthy – namiesto Jána Čilíka
 Ivan Janák – namiesto Vojtecha Kováča
16. Potvrdenie štruktúry súťaţí SsFZ v súvislosti s reorganizáciou súťaţí SFZ
Predseda SsFZ uviedol, ako je všeobecne známe a schválené v orgánoch SFZ, že od
ročníka 2014/2015 sa mení štruktúra republikových súťaží dospelých ( jedna skupina
Corgoň liga – 12 účastníkov), 2 skupiny II.ligy Západ-Východ (po 12 účastníkov).

„Demarkačná čiara“ medzi dvoma skupinami druhých líg Západ - Východ na návrh
SsFZ povedie: Čadca – Ţilina – Martin - Turčianske Teplice - Banská Bystrica –
Zvolen - Krupina s tým, že všetky družstvá od uvádzanej čiary na západ, vrátane
spomínaných miest patria do II. ligy skupina Západ, a všetky ostatné do skupiny
Východ.
V tejto súvislosti sa objavili otázky, či aj SsFZ nebude meniť štruktúru regionálnych
súťaží dospelých. Konferencia SsFZ jednomyseľne potvrdila, že doterajší stav
vyhovuje potrebám futbalu na strednom Slovensku a ostáva v platnosti aj naďalej
s jedinou výnimkou: Terajšia III. liga v riadení ŠTK SFZ, prejde od ročníka
2014/2015 pod SsFZ.
17. Diskusia
Po krátkej prestávke otvoril predsedajúci konferencie diskusiu:
J. Jekkel (ŠTK SsFZ) – oboznámil delegátov konferencie s prípravou nového
súťažného ročníka - so zaradením družstiev dospelých,
J. Černák (FK ObFZ VK) - ktorý konštatoval, že napriek tomu, že sa mu nepodarilo
zmeniť program rokovania, chce v rámci diskusie pokračovať v riešení prípadu Vinica
– Régi,
J. Paršo (predseda SsFZ) – reakcia na príspevok J. Černáka,
L. Matejka (ved. sekretár SsFZ) – reakcia na príspevok J. Černáka,
M. Spišiak (DK SsFZ) – vysvetlil postup DK v prípade Vinica – Régi,
J. Hlaváč (KM SsFZ) – príprava súťaží mládeže,
Miroslav Pupík ( FK Krásno n/Kysucou) – kritizoval vznik uzatvorených súťaží SFZ –
dorast a najmä žiaci,
Eduard Gábriš (FK Čadca) – konštatoval, že do uvedenej I. ligy žiakov sa napriek
športovým výsledkom nedostali, nedokázali splniť všetky podmienky pre udelenie
licencie Grassroots, napriek tomu uznávajú snahu SFZ tlačiť na utváranie podmienok
pre výchovu mladých futbalistov, vyzval aj ostatné FK aby pokračovali v práci
s mládežou a snažili sa zlepšovať podmienky pre mladých hráčov,
V. Kováč (TMK SsFZ) – apeloval na cieľavedomú výchovu mladých futbalistov.
18. Schválenie návrhu uznesenia
Predseda návrhovej komisie Miroslav Minarčík predniesol návrh na uznesenie
z konferencie, ktorý bol jednomyseľne prijatý.
19. Záver
Predsedajúci odovzdal slovo predsedovi SsFZ ktorý poďakoval všetkým delegátom
konferencie za konštruktívny prístup k rokovaniu a zaželal príjemné leto a úspešný
štart do súťažného ročníka 2013/2014.
Overovatelia:

Radoslav Čičmanec, v.r.

Eduard Gábriš, v.r.

Zapísala: Michaela Majerová
Za správnosť: Ladislav Matejka, vedúci sekretár SsFZ
Váţení priatelia – delegáti!
V piatok 5.7.2013 sme zvolali volebnú Konferencie SFZ na 13.12.2013. Jej súčasťou
bude aj schválenie opatrení na rozvoj futbalu na strednom Slovensku v rokoch20142017. Vyzývam, aj touto cestou, všetkých riadnych členov SsFZ, aby nám do
31.10.2013 zaslali námety do spomínaného materiálu. Zmysluplné prerokujeme
a zakomponujeme do dokumentu.
Jozef Paršo

