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Zápisnica
z Konferencie Stredoslovenského futbalového zväzu
konanej 15.12.2017 v Banskej Bystrici
Konferencia SsFZ sa uskutočnila v priestoroch konferenčnej sály Obvodného úradu v B.
Bystrici.
Program konferencie:
1. Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov
SsFZ a poverenie vedením konferencie
2. Minúta ticha za zosnulých v priebehu volebného obdobia
3. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a
overovateľov zápisnice
4. Príhovory hostí
5. Správa mandátovej komisie
6. Schválenie programu konferencie
7. Kontrola plnenia uznesení z ostatnej konferencie
8. Schválenie Rokovacieho poriadku SsFZ
9. Schválenie Volebného poriadku SsFZ
10. Potvrdenie Volebnej komisie SsFZ – zvolenej na Konferencii SsFZ 9.3.2017
11. Príhovor predsedu SsFZ
12. Správa o činnosti SsFZ a VV SsFZ od ostatnej konferencie
13. Správa predsedu Revíznej komisie SsFZ
14. Informácia o hospodárení SsFZ v roku 2017
15. Schválenie rozpočtu SsFZ na rok 2018
16. Odovzdanie ocenení
17. Schválenie doplnenia Stanov SsFZ
18. Voľba predsedu SsFZ a zároveň kandidáta na funkciu člena VV SFZ za SsFZ,
predstavenie kandidátov
19. Prestávka
20. Voľba členov VV SsFZ, predsedu RK SsFZ a predsedov orgánov zabezpečenia
spravodlivosti SsFZ (DK, OK)
21. Voľba delegátov a ich náhradníkov na Konferenciu SFZ za SsFZ
22. Schválenie návrhu kandidáta SsFZ na funkciu prezidenta SFZ a návrh kandidátov do
orgánov SFZ
23. Schválenie opatrení a podnetov rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v r. 2018 - 2021
24. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov SsFZ a SFZ
25. Diskusia
26. Informácia o prijatých uzneseniach
27. Záver

1. Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle
Stanov SsFZ a poverenie vedením konferencie
Konferenciu otvoril predseda Jozef Paršo, ktorý privítal delegátov a hostí: Jána Kováčika,
Jozefa Klimenta, Richarda Havrillu, Ivana Kozáka a Juraja Jánošíka, prehlásil, že
konferencia bola zvolaná v zmysle Stanov SsFZ a poveril vedením konferencie podpredsedu
SsFZ Juraja Piláta.

2. Minúta ticha za zosnulých v priebehu volebného obdobia
Účastníci konferencie si minútou ticha uctili pamiatku činovníkov SsFZ, ktorí v uplynulom
období opustili naše rady (Miroslav Radolský, Ján Jacko, Stanislav Ríša, Štefan Šeffer,
Vladimír Piatek, Igor Šramka, Dušan Čaban, Jaroslav Michalík).

3. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie,
skrutátorov a overovateľov zápisnice
Zloženie pracovného predsedníctva konferencie: Ján Kováčik, Jozef Kliment, Jozef Paršo,
Juraj Pilát, Igor Krško, Ladislav Slanec, Ladislav Matejka schválili delegáti tak, ako ho
predložil predsedajúci: Mandátovú komisiu v zložení: Predseda: Marián Petrok (ObFZ RS),
členovia: Martin Fungáč (ObFZ ZH) a Anton Piaček (OFZ), schválili delegáti bez
pripomienok tak, ako bol predložený návrh.. Následne konferencia schválila návrhovú
komisiu v zložení: Predseda: Igor Repa (LFZ), členovia: Radoslav Baník (ObFZ LC),
Ľubomír Auxt (ObFZ BB), Peter Kubinec (ObFZ Kysúc), Štefan Tavač (ObFZ ZA)
overovateľov zápisnice v zložení: Za BB kraj: Gabriel Bacsa (ObFZ VK), za ZA kraj: Peter
Šmid (TFZ) a skrutátorov v zložení: hlavný skrutátor: Branislav Braučok, skrutátori: Pavol
Turňa, Jozef Čunderlík a Peter Súkeník .

4. Príhovory hostí
Ján Kováčik:
- poďakoval za spoluprácu hosťom a prítomným účastníkom konferencie,
- zhrnul, čo sa za posledné 4 roky podarilo vytvoriť,
- zrekonštruovalo sa 14 štadiónov,
- podarilo sa vybaviť navyše financie vo výške 6 mil.€ do klubov amatérskeho futbalu,
- darilo sa aj futbalovej reprezentácii „A“ družstvu a kategórii U21, čo dokazuje aj
divácka návštevnosť na domácich a zahraničných zápasoch,
- na záver vyzval všetkých na súčinnosť zaželal im pokojné sviatky.

5. Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda M. Petrok - konštatoval, že vzhľadom k
počtu prítomných delegátov konferencie s právom hlasovať (70/72 delegátov, t.j. 97%) je
konferencia uznášaniaschopná. Správa je prílohou zápisnice.

6. Schválenie programu konferencie
Predsedajúci navrhol doplniť bod 18 o voľbu podpredsedov SsFZ, čo umožňujú Stanovy
SsFZ. Návrh bol jednomyseľne schválený.

7. Kontrola plnenia uznesení z ostatnej konferencie

K bodu sa vyjadril predseda J. Paršo. Väčšina uznesení bola v polohe „schvaľuje“, resp.
„berie na vedomie“. Konferencia uložila VV SsFZ zaoberať sa podnetmi, ktoré odzneli
v diskusii. Aj toto uznesenie bolo splnené.

8. Schválenie Rokovacieho poriadku SsFZ
Na návrh predsedajúceho bol predložený Rokovací poriadok SsFZ jednomyseľne schválený.

9. Schválenie Volebného poriadku SsFZ
Na návrh predsedajúceho bol predložený Volebný poriadok SsFZ jednomyseľne schválený.

10. Potvrdenie Volebnej komisie SsFZ – zvolenej na Konferencii SsFZ
9.3.2017
Na návrh predsedajúceho, delegáti jednomyseľne potvrdili zloženie Volebnej komisie SsFZ:
Peter Kohút – predseda,
Boris Suja a Pavol Beťko – členovia za ZA kraj,
Miroslav Matušov a Ladislav Dányi – členovia za BB kraj.

11. Príhovor predsedu SsFZ
J. Paršo vo svojom príhovore:
- zhodnotil konanie volebných konferencií všetkých 11 ObFZ, ktoré sa konali v zmysle
stanovených pravidiel a v kultivovanom prostredí,
- z 11 predsedov ObFZ – 10 obhájilo svoj post, jediná zmena nastala v R. Sobote, kde
Jána Čilíka po 33 rokoch vystriedal M. Petrok,
- zdôraznil poslanie tejto konferencie – zhodnotiť uplynulé volebné obdobie, prijať
opatrenia pre nasledujúce roky a zvoliť nové orgány,
- ostatné roky boli vo svetovom i domácom futbale dramatické, no v SFZ patria doteraz
k najúspešnejším,
- veľa sa zmenilo v legislatíve (SP, DP, RaPP SFZ), v ISSF, bez ktorého si už činnosť
nevieme predstaviť,
- úspešne sa rozvíja projekt modernizácie štadiónov, umelých ihrísk, SFZ získal po
SZTK 9 budov a pozemok v Nitre, z vybratého členského idú prostriedky do
mládežníckeho futbalu, rovnako tak 15% zo štátneho príspevku pre SFZ
prostredníctvom eshopu,
- vďaka aktivite J. Kováčika ide 6 mil. € v dvoch etapách do infraštruktúry amatérskych
FK, ktoré majú mládež, ďalšie 2 mil. € na 4 umelé ihriská (z toho po jednom v B.
Bystrici a Martine),
- podarilo sa navýšiť príspevky na činnosť RFZ i ObFZ, platy sekretárov ObFZ,
z ktorých viacerí spravujú budovy v majetku SFZ,
- zaznamenali sme aj športový úspech: SR A účasť na EURO 2016, SR U21 – účasť na
ME v Poľsku,
- SFZ je dnes vážená inštitúcia, jej nedeliteľnou súčasťou sú aj spolupracujúce RFZ,
porozumenie a korektné vzťahy nachádzajú amatérsky i profi futbal,
- pozitívom činnosti SsFZ sú stabilizované súťaže dospelých, snažíme sa napĺňať
systém u mládeže,

-

-

-

-

-

SsFZ vďaka pochopeniu zainteresovaných FK podporil „B“ družstvá Podbrezovej
i Ružomberka, čo obohatilo súťaže,
značnú aktivitu vyvíjali funkcionári SsFZ pri organizovaní desiatok aktívov, školení,
seminárov, prijali stovky uznesení a rozhodnutí,
dlhšiu dobu podporuje SsFZ desiatky mládežníckych turnajov, najaktívnejším FK
v práci s mládežou už tretí rok prispel na činnosť čiastkou 2 000€, mládežnícke výbery
SsFZ patria medzi najúspešnejšie na Slovensku, dospelí sa zúčastňujú Regions cupu –
jeho ostatný ročník sme organizovali s nelichotivým 4. miestom, početné zastúpenie
FK sme mali v ostatných ročníkoch Slovenského pohára,
medzi úspešné podujatia sa pravidelne radí vyhlásenie najlepšej XI- tky toka, trénerov,
rozhodcov spojený so slávnostným večerom,
náš zväz sa ekonomicky stabilizuje, prebral na seba veľké bremeno – vyplácanie R
a DZ, kúpil pozemok pod budovou, podrobil sa auditu, podporil dievčenský futbal,
zorganizoval výjazdy činovníkov za reprezentáciou do Slovinska (A) a Poľska (U21)
za úhradu nákladov,
nie všetko sa rodilo ľahko, ale úlohy kladené na orgány SsFZ sme zvládli
za to všetko patrí vďaka VV, komisiám, sekretariátu (spolu cca 80 ľudí), ale najmä
aktivite v FK, súčinnosti s ObFZ, podpore miest a obcí, ktoré sú rozhodujúci sponzori
amatérskeho futbalu,
v dobrej atmosfére a transparentne sa niesla aj príprava tejto konferencie,
okrem športovej činnosti sa v najbližších rokoch musíme zaoberať sídlom SsFZ,
udržať stabilitu súťaží, zlepšiť infraštruktúru na ihriskách, účasti na projektoch, čaká
nás 100.výročie organizovaného futbalu na strednom Slovensku,
svoju činnosť skončili dlhoroční funkcionári M. Spišiak, B. Motyčka – srdečná vďaka
za desaťročia v službách SsFZ,
funkcionárske hodiny tikajú viacerým činovníkom v SsFZ, toto je moje deviate
a s určitosťou posledné volebné obdobie,
na záver poďakoval všetkým, ktorí mu počas takmer 30 rokov v tejto pozícii pomáhali.

R. Čičmanec:
- pripomienka ohľadom volebných lístkov, v ktorých nie sú očíslované mená, ako
ukladá volebný poriadok,
- cení prácu a gesto predsedu J. Parša o tom, že je to jeho posledné volebné obdobie,
- pripomenul, že iniciatívou predsedov ObFZ ohľadom zloženia VV SsFZ bolo, aby mal
každý ObFZ zástupcu vo VV SsFZ, nemusel to byť predseda.

12. Správa o činnosti SsFZ a VV SsFZ od ostatnej konferencie
Delegátom konferencie bol predložený písomný materiál, ktorý uviedol vedúci sekretár SsFZ
L. Matejka. Po každom VV SsFZ je zvykom uviesť v úradnej správe komuniké. Správa bola
jednomyseľne schválená.

13. Správa predsedu Revíznej komisie SsFZ
Správu predniesol predseda revíznej komisie Ladislav Slanec. Skonštatoval, že správu podáva
na základe Stanov čl. 50/6 a štatútu revíznej komisie SsFZ. Revízna komisia pracovala
v zložení Jozef Slovák, Dušan Trčan, Milan Škorník a Milan Dolník. RK pracovala ako

nezávislý orgán. Zasadala 14x. Venovala sa najmä hospodárnemu využitiu vynaložených
finančných prostriedkov, vyúčtovaniu záloh a správnemu vyplňovaniu účtovných podkladov,
vyúčtovaniu cestovných náhrad a plneniu uznesení VV SsFZ. V každej oblasti nastalo
zlepšenie. Nedostatky v podkladoch boli len ojedinelé, spôsobené najmä nepozornosťou. RK
nedostala žiadne podnety, ktoré by spochybňovali činnosť zväzu. Správa je prílohou
zápisnice.

14. Informácia o hospodárení SsFZ v roku 2017
Informácie k tomuto bodu predniesol vedúci sekretár L. Matejka. Na úvod uviedol, že na
zväze bol na základe zákona o športe vykonaný audit za rok 2016 – správa je súčasťou
materiálov a bude uverejnená aj na webovej stránke. Pokračoval vo vysvetľovaní položiek
v informatívnej správe, ktoré sa líšili od plánovaného rozpočtu.

15. Schválenie rozpočtu SsFZ na rok 2018
Informácie k rozpočtu opäť predniesol vedúci sekretár L. Matejka. Uviedol, že rozpočet je
vyrovnaný, zahrnuté boli požiadavky jednotlivých komisií.
R. Horák:
- pripomienka ohľadom súčtov v jednotlivých riadkoch, súčet podpoložiek nesedí
s celkovou sumou na konci riadkov.
L. Matejka:
- chyba zrejme nastala pri kopírovaní materiálov, relevantné sumy sú uvedené na konci
riadkov v súčtovom stĺpci,
- tabuľky rozpočtu sa opravia a odošlú opätovne delegátom konferencie.

16. Odovzdanie ocenení
Strieborným odznakom SFZ boli ocenení: Pavol Baják, Stanislav Špila.
Diplomom s poďakovaním za prácu boli ocenení: Ján Čilík, Miroslav Spišiak, Pavol Kuteľ,
Bruno Motyčka.
Ďalšie poďakovanie patrí pre pánov: I. Krško, J. Pilát S. Neuschl, V. Kováč, J. Tomčík, J.
Jekkel, J. Majsniar, Ľ. Samotný, S. Špila, P.Kuteľ, L.Slanec, M.Spišiak, L.Krnáč, ktorí dostali
spoločnú fotografiu.
Plaketu za odvedenú prácu získali: L.Németh, P. Kohút, A.Patka, K.Poláček, Ľ.Perašín.
M. Spišiak:
- poďakoval J. Paršovi za prejavenú dôveru vo funkcii predsedu DK SsFZ,
- poďakoval kolegom vo VV SsFZ, vždy sa snažil bojovať za dobré meno zväzu,
- poďakoval sekretariátu, členom DK SsFZ – najmä Ľ. Hrmovi, P. Bajákovi, I.
Tileschovi, S. Šimkovi, s ktorými spolupracoval 24 rokov,
- vyjadril vďaku aj oblastným predsedom, futbalovým funkcionárom za spoluprácu
a oznámil ukončenie svojho pôsobenia na funkciu predsedu DK SsFZ.

17. Schválenie doplnenia Stanov SsFZ
Návrh predniesol predseda SsFZ J. Paršo. Materiál dostali delegáti elektronicky. Do
budúcnosti navrhuje doplniť Stanovy SsFZ o bod, aby VV SsFZ bol zložený v pomere 5
členov – ZA kraj, 5 členov – BB kraj, ktorí budú volení delegátmi v oddelenom hlasovaní
podľa jednotlivých krajov

I.Krško:
- navrhuje vylúčiť z uznesenia bod o tom, ako sa bude voliť, aby bola zabezpečená
reciprocita, je to téma na ďalšiu diskusiu.
J. Paršo:
- konferencia len stanovuje úlohu pre VV SsFZ, ktorý musí naformulovať článok
a predniesť na ďalšej konferencii.

18. Voľba predsedu SsFZ a zároveň kandidáta na funkciu člena VV SFZ za
SsFZ, voľba podpredsedov SsFZ
Predsedajúci odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie P. Kohútovi. Na začiatok spolu
s delegátmi odkontroloval volebné lístky, ktoré obdržali pri prezencii. Na každú z funkcii
kandiduje len jeden kandidát. Pre jednoduchosť delegáti schválili verejné hlasovanie (68 za- 2
zdržal sa – 0 proti). Verejným hlasovaním boli zvolení všetci navrhovaní kandidáti.

19. Prestávka
Počas prestávky bola podaná delegátom i hosťom konferencii strava a občerstvenie.
20. Voľba členov VV SsFZ, predsedu RK SsFZ a predsedov orgánov
zabezpečenia spravodlivosti SsFZ (DK, OK)
Predseda volebnej komisie P. Kohút informoval delegátov o vzdaní sa kandidatúry P.
Vachana a R. Horáka do VV SsFZ. Požiadal delegátov, aby si uvedených kandidátov vyškrtli
z hlasovacieho lístka. Následne sa voľby predsedov orgánov zabezpečenia spravodlivosti
SsFZ (DK, OK) a členov VV SsFZ, na základe návrhu predsedu volebnej komisie a
odhlasovaní delegátmi uskutočnili verejným hlasovaním. Všetci navrhnutí kandidáti boli
zvolení. Na predsedu Revíznej komisie SsFZ boli dvaja kandidáti (L. Slanec, J. Bágel) Voľba
prebehla tajne. Do funkcie bol zvolený opätovne Ladislav Slanec.

21. Voľba delegátov a ich náhradníkov na Konferenciu SFZ za SsFZ
Voľby delegátov Konferencie SFZ za SsFZ za Banskobystrický kraj sa uskutočnili po
odsúhlasení delegátmi verejným hlasovaním a boli zvolení všetci navrhnutí kandidáti.
Za Žilinský kraj bolo navrhnutých 6 kandidátov, voľba prebehla tajne. Po dvoch kolách
tajných volieb boli zvolení: František Vorel, Andrej Stašiniak, Ján Studený, náhradníci: Boris
Burger, Miroslav Minarčík. Výsledky všetkých volieb viď bod 24.

22. Schválenie návrhu kandidáta SsFZ na funkciu prezidenta SFZ a návrh
kandidátov do orgánov SFZ
-

Predseda SsFZ J. Paršo predniesol návrh kandidátov do funkcii orgánov SFZ. Delegáti
návrh jednomyseľne schválili (2 – zdržal sa) kandidatúru: Ján Kováčik – prezident
SFZ, Karol Belaník – člen VV SFZ – viceprezident pre štátnu reprezentáciu
a medzinárodné vzťahy, Milan Ľalík – predseda Odvolacej komisie SFZ, Peter Kohút
– predseda odvolacieho orgánu licenčného konania, Richard Havrilla – 1.
viceprezident SFZ.

J. Kováčik:
- poďakoval za prejavenú dôveru a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

23. Schválenie opatrení a podnetov rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v r.
2018 - 2021
Materiál, ktorý bol poslaný v elektronickej podobe uviedol L. Matejka. Väčšina úloh
z posledného obdobia bola splnená, iné sú nadčasové. Materiál je otvorený dokument
a sekretariát prijíma návrhy na jeho dopracovanie.

24. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov SsFZ a SFZ
(viď samostatná príloha zápisnice)
25. Diskusia
I.Repa:
- vyjadril sa k problematike mládeže,
- vyjadril žiadosť, aby sa zvýšila pozornosť smerom k mládežníckym družstvám,
- najväčší problém vidí v nedocenení trénerov mládežníckych družstiev,
- vyjadril poľutovanie nad politickým divadlom, ktoré zaregistroval v prestávke, verí, že
sa to nebude opakovať.
M. Lupták:
- opísal situáciu, ktorá nastala v poslednom jesennom kole V. ligy sk.B (Martin – L.
Sliače), kedy ŠTK nariadila termín menej ako 24 hod. dopredu,
- prípad má v rukách Odvolacia komisia SFZ.
R. Havrilla:
- poďakoval za pozvanie,
- spolupráca medzi SsFZ a VsFZ je príkladná,
- VV má byť o osobnostiach, nemá byť tvorený zástupcom každého zväzu,
- na záver poprial prítomným príjemné sviatky.
J. Jánošík:
- k SsFZ má veľmi blízko, zúčastňuje sa na plesoch aj konferenciách,
- poprial prítomným veľa úspechov a príjemné prežitie sviatky.
P. Vachan:
- reakcia na predsedu LFZ I. Repu,
- 28.11.2017 podával návrh na člena VV SsFZ,
- neskôr bol prijatý do programu UEFA pre rok 2018, to je dôvod, prečo zobral svoju
kandidatúru späť, nemal by toľko času na výkon funkcie predsedu KR.
R. Čičmanec:
- vyjadril sa k problematike mládeže,
- v posledných rokoch vznikli na území SsFZ družstvá, ktoré by boli
konkurencieschopné aj na úrovni I. ligy – momentálne sú Grassroots čakatelia,
- požiadal znovuzvoleného predsedu KM SsFZ, aby inicioval stretnutie týchto klubov,
- vyjadril nespokojnosť, že v niektorých kluboch končí výchova mládeže pri starších
žiakoch, a neskôr je problém vytvoriť dvojičku do dorasteneckej súťaže,
- požiadal zástupcov SFZ, aby porozmýšľali nad rozšírením I. ligy žiakov, SsFZ
nedokáže ponúknuť dostatočný počet súťaží pre tieto kluby.

P. Rukavica:
- úloha financovania mládeže je najmä na pleciach obcí,
- opísal kurióznu situáciu, kedy FK Tisovec mal cestovať na zápas s Akadémiou V.
Krtíš do D. Strehovej, namiesto toho cestovali do V. Krtíša,
- po zistení a pricestovaní do D. Strehovej vyhrali zápas 0:9, napriek tomu sa stretnutie
skontumovalo pre neskorý príchod a nástup na stretnutie,
- malo by sa v podobných prípadoch viac prihliadať na deti, podobné rozhodnutie
odrádza aj hráčov aj funkcionárov.
E. Dedinský:
- vyjadril, že zrušenie Rady SsFZ vytvorilo tlak z hnutia na RFZ a SFZ, zástupcovia
klubov a oblastí chcú vyjadrovať názory bližšie,
- nepovažuje konferenciu za priestor na konštruktívnu debatu,
- je potrebné sa zamyslieť nad tým,
- návrh, aby si delegátov SsFZ na konferenciu SFZ zvolili zástupcovia na ObFZ.
R. Horák:
- poďakoval za dôveru vo voľbe do funkcie predsedu OK SsFZ,
- pogratuloval predsedovi k zvoleniu do funkcie,
- poďakoval prezidentovi SFZ za podporu amatérskeho futbalu,
- do budúcnosti by sa mala väčšia pozornosť venovať rozpočtu,
- podal návrh do uznesenia: uznesenia a zápisnice z VV SsFZ by mali byť
zverejňované na webovej stránke vrátane programu, prezenčnej listiny a prijatých
rozhodnutiach najneskôr do 15 dní od zasadnutia.
J. Kováčik:
- reagoval na vystúpenie E. Dedinského,
- konferencia a výkonný výbor nie je priestor na výmeny názorov, ale aby sa
odsúhlasilo to, na čom sa zástupcovia dohodli medzi výkonnými výbormi
a konferenciami,
- SFZ je kedykoľvek otvorený návrhom a podnetom,
- fungovanie hnutia je zastabilizované na európskej úrovni, čo sa týka nákladov,
očakáva sa väčší príjem financií zo strany štátu, spotreba sa už zvyšovať nebude, tým
pádom sa viac peňazí prerozdelí aj do regiónov a obcí.
J. Bágel:
- poďakoval všetkým, ktorí ho podporili v hlasovaní,
- vyjadril ľútosť nad priebehom hlasovania, najmä to, že po hlasovaní predseda SsFZ
opustil zasadaciu miestnosť.

26. Informácia o schválených uzneseniach
(viď samostatná príloha zápisnice)
27. Záver
Slovo si zobral J. Paršo:
-

poďakoval sa volebnej komisii, delegátom za konštruktívny prístup, hosťom za
podporu a kolegom poprial veľa elánu do ďalšej roboty,
poprial prítomným príjemné sviatky a šťastný nový rok.

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:
Gabriel BACSA, v.r.
Peter ŠMID, v.r.

Zapísala: Michaela Potančoková
Za správnosť: Ladislav Matejka

