Stredoslovenský futbalový zväz Banská Bystrica
975 84 Banská Bystrica, Partizánska cesta 93
V zmysle povinností vyplývajúcich mu z § 9 Zákona o športe, predkladá SsFZ

Výročnú správu
Stredoslovenského futbalového zväzu
za rok 2021
Výročná správa obsahuje:
Príhovor predsedu SsFZ
I.

Prehľad vykonávaných činností a projektov,

II.

Prehľad dosiahnutých športových výsledkov,

III.

Ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke,

IV.

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu,

V.

Meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických
osôb, ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky
prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené,

VI.

Prehľad nákladov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na prevádzku
športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov
podľa osobitného predpisu,

VII.

Stav a pohyb majetku a záväzkov,

VIII.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia,

IX.
X.

Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch,
Zmeny v zložení orgánov SsFZ.

Prílohy:
- prehľad činnosti regionálnych výberov SsFZ v roku 2021
- ročná účtovná závierka a výrok audítora k ročnej závierke za rok 2021
- názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktorým SsFZ poskytol zo svojho
rozpočtu v roku 2021 prostriedky prevyšujúce sumu 5.000 € a účel, na ktorý boli tieto
prostriedky určené - tabuľka
- prehľad nákladov SsFZ
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Príhovor predsedu SsFZ
Pre celú našu spoločnosť, futbalové hnutie nevynímajúc, bol rok 2021 rovnako ako
predchádzajúci veľmi náročný. Všetko dianie ovplyvňovali a prim hrali predovšetkým
opatrenia hygienikov proti COVID 19, ochorenia, karantény... To všetko dimenzovalo aj
činnosť SsFZ. Avšak vďaka aktivite členov Výkonného výboru SsFZ, jeho sekretariátu, ľudí
v komisiách, ale predovšetkým vo futbalových kluboch sa život v našom regióne nezastavil –
fungoval, aj keď s viacerými obmedzeniami.
Limitovali nás najmä vrcholiace protipandemické opatrenia. Tie výrazne ovplyvňovali, okrem
ďalších aj tie ťažiskové oblasti nášho pôsobenia v roku 2021. Súťaže, rekonštrukcia sídla
SsFZ a Volebnú konferenciu.
Súťaže dospelých r. 2020/21 zbehli žiaľ len v polovičnom profile, mládežnícke sme museli
anulovať. V tejto súvislosti treba oceniť prácu riadiacich komisií, ich potrebnú operatívu
(pribúdajúci pozitívni hráči, tréneri,...)
Rekonštrukcia sídla SsFZ, ktoré ponesie názov Dom futbalu, rovnako postihli zdravotné
opatrenia, zvýšená cena materiálov i práce. Nebyť niekoľkomesačného zdržania dodávky
železnej konštrukcie, termín ukončenia modernizáciou nášho sídla by bol dodržaný. Veď
dovtedy stavba napredovala s predstihom.
Vrcholiaca pandémia značne poznačila mnohé rokovania (namiesto prezenčného spôsobu –
elektronicky, per rollam), vrátane konania Volebnej konferencie SsFZ i predchádzajúcej
v máji 2021.
Napriek eminentnej snahe uskutočniť volebnú konferenciu „naživo“, to nebolo možné. A tak
prvýkrát v histórii boli orgány SsFZ konštituované elektronickou formou.
Popri týchto dôležitých činnostiach sa nám spoločne podarilo realizovať množstvo ďalších
úloh.
Spomeniem len pár:
- pri príležitosti 100-ho výročia, vzniku SsFZ svetlo sveta uzrela publikácia „Zlatá kniha
futbalu na strednom Slovensku“ (plánované bolo aj spomienkové stretnutie – žiaľ
COVID),
- realizovali sa viaceré činnosti z programového dokumentu „Opatrenia a podnety ...
2018-2021!,
- aktívne sme sa zapojili do tvorby viacerých legislatívnych noriem SFZ – Súťažný
poriadok (SP), Disciplinárny poriadok (DP), Registračný a prestupový poriadok
(RaPP)
- znížili sme štartovné FK na polovicu,
- napriek neľahkej dobe sme na účte SsFZ zanechali čiastku vyše 200 000 € pre nové
vedenie,
- pripravovali sme vyhlásenie XI-tky roka v oklieštenej podobe, ktoré sa nekonalo už
druhýkrát po sebe – žiaľ COVID,
Tento príhovor je určite mojím posledným oficiálnym vyjadrením vo funkcii predsedu SsFZ.
Bez pár mesiacov som ju vykonával takmer 34 rokov. Za toto obdobie som s futbalom zažil,
2

predovšetkým množstvo krásnych a príjemných chvíľ, poznal kus sveta, stretol nespočet
vzácnych, významných a múdrych ľudí. Ale aj pár farizejov.
Bolo pre mňa cťou spolupracovať s vedením SFZ, predovšetkým s jeho prezidentom Jánom
Kováčikom. S rovnakou úctou bilancujem svoje pôsobenie v súvislosti s viacerými členmi
Výkonného výboru SsFZ (VV SsFZ), komisií, funkcionármi FK, predstaviteľmi samospráv,...
O zavŕšení „predsedovania“ som mal diametrálne inú predstavu, ako sa udiala. Na volebnej
konferencii okrem delegátov mali byť všetci žijúci bývalí členovia VV SsFZ, predsedovia
oblastných futbalových zväzov (ObFZ), zástupcovia spoločenského života – žiaľ COVID.
Život však ide ďalej. Máme nové vedenie SsFZ na čele so Stanom Neuschlom. Celému
kolektívu prajem veľa múdrych rozhodnutí v prospech futbalu na strednom Slovensku.
A či sa to niekomu páči, alebo nie – je na čom stavať.

PhDr. Jozef Paršo,
predseda SsFZ
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Orgány SsFZ pracovali v roku 2021 v zložení:
Konferencia SsFZ:
72 delegátov s právom hlasovať, zastupujúcich riadnych členov SsFZ – ObFZ
v pôsobnosti SsFZ a FK štartujúce v súťažiach dospelých, riadených SsFZ.
Členovia VV SsFZ (10):
Jozef Paršo - predseda SsFZ
Igor Krško - podpredseda SsFZ (za Žilinský kraj)
Juraj Pilát - podpredseda SsFZ (za Banskobystrický kraj)
Stanislav Neuschl – ekonomický manažér
Ľubomír Samotný – manažér pre marketing a PR
Martin Balko – zástupca rozhodcov a predseda komisie rozhodcov (KR)
Vojtech Kováč – zástupca trénerov a predseda trénersko - metodickej komisie (TMK)
Jaroslav Jekkel – predseda špotovo - technickej komisie (ŠTK)
Stanislav Špila – predseda matričnej komisie (MaK)
Andrej Stašiniak – predseda hospodárskej komisie (HK)
Predseda komisie mládeže (KM) (8.7.2018 pozastavenie výkonu funkcie Jánovi
Majsniarovi na vlastnú žiadosť, následne pozastavená činnosť člena SFZ – DK SFZ,
v priebehu celého roku 2021 ostala uvedená pozícia vo VV SsFZ neobsadená).
Kontrolné orgány SsFZ (2):
Ladislav Slanec – kontrolór SsFZ, predseda revíznej komisie (RK)
Peter Kohút – predseda volebnej komisie (VK)
Orgány zabezpečenia spravodlivosti SsFZ (2):
Roman Horák – predseda odvolacej komisie (OK)
Miroslav Schneider – predseda disciplinárnej komisie (DK)
Ostatné komisie SsFZ (3):
Vladimír Remeselník predseda komisie mládeže (KM)
Ján Matonok – predseda komisie ženského futbalu (KŽF)
Andrej Patka – predseda zdravotnej komisie (ZK)
Sekretariát SsFZ:
Ladislav Matejka – vedúci sekretár SsFZ
Mária Jánošová – sekretár SsFZ
Michaela Majerová- Potančoková - administrácia (DPČ)
Michaela Hrbáňová - Kováčiková - administratíva od 03/2020 na materskej dovolenke
Marta Mojžišová – účtovníčka SsFZ (1/2 úväzok)
Ďalej v pôsobnosti SsFZ vykonávali svoju činnosť pracovníci vo vzťahu k SFZ:
Peter Štefaňák – koordinátor vzdelávania trénerov
Ján Štrba – regionálny tréner mládeže
Peter Halaj – regionálny koordinátor tréning. procesu športovo-talentovanej mládeže
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I. Prehľad vykonávaných činností a projektov
Stredoslovenský futbalový zväz v zmysle Stanov SsFZ (dostupných na stránke www.ssfz.sk)
vykonával svoju činnosť v roku 2021 prostredníctvom svojich orgánov.

Konferencia SsFZ
Vzhľadom na to, že z dôvodu pandémie Covid 19 a prijatých opatrení nebolo možné v roku
2021 v zmysle Stanov SsFZ a plánu činnosti orgánov SsFZ uskutočniť riadne zasadnutia
Konferencie SsFZ ako najvyššieho zastupiteľského orgánu SsFZ, pristúpil SsFZ – v zmysle
upravenej legislatívy – k presunu do virtuálneho priestoru. Naplánované body programu
rokovania, ktoré nebolo možné odložiť (presunúť na neskorší termín) boli predložené na
posúdenie a schválenie delegátom Konferencie SsFZ formou hlasovania per rollam.
Jún 2021
Delegátom Konferencie boli predložené k posúdeniu nasledovné dokumenty:
o Správa o činnosti VV od ostatného zasadnutia konferencie a prehľad prijatých
uznesení VV SsFZ,
o Výročná správa SsFZ za rok 2020 s prílohami:
- Správa nezávislého audítora za rok 2020 z preskúmania účtovnej závierky
a Výročnej správy SsFZ,
- Prehľad činnosti regionálnych výberov SsFZ v roku 2020,
- Ročná účtovná závierka 2020,
- PO nad 500 €,
- Prehľad nákladov SsFZ

VÝSLEDOK HLASOVANIA PER ROLLAM
Správa o činnosti VV SsFZ od ostatného zasadnutia
Predmet hlasovania
konferencie
Počet delegátov s právom
hlasovať:

72

Počet prijatých hlasovacích
hárkov:

51

Za:

47 delegátov

Proti:

3

Zdržal sa:

1

Správa o činnosti VV SsFZ od ostatného zasadnutia konferencie bola delegátmi konferencie
SsFZ SCHVÁLENÁ.
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VÝSLEDOK HLASOVANIA PER ROLLAM
Predmet hlasovania

Výročná správa SsFZ za rok 2020 s prílohami

Počet delegátov s právom hlasovať:

72

Počet prijatých hlasovacích hárkov:

51

Za:

Proti:

49 delegátov

2

Zdržal sa:

0

Výročná správa SsFZ za rok 2020 s prílohami bola SCHVÁLENÁ.
VÝSLEDOK HLASOVANIA PER ROLLAM
Predmet hlasovania

Ročná účtovná závierka k 31.12.2020 a správa nezávislého
audítora k nej

Počet delegátov s právom
hlasovať:

72

Počet prijatých hlasovacích
hárkov:

51

Za:

49 delegátov

Proti:

2

Zdržal sa:

0

Ročná účtovná závierka k 31.12.2020 a správa nezávislého audítora bola SCHVÁLENÁ.

Výkonný výbor SsFZ
VV SsFZ riadil, v zmysle Stanov SsFZ, činnosť zväzu v období medzi konferenciami. V roku
2021 sa stretli členovia VV SsFZ na siedmich riadnych zasadnutiach v zmysle plánu práce
orgánov SsFZ na rok 2021 tak ako im to umožnili opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou
covd 19 . VV SsFZ sa na svojich zasadnutiach v roku 2021 zaoberal:
VV SsFZ na svojom zasadnutí v dňoch 20.,21.a 22.4.2021 (z dôvodu opatrení Covid – 19)
Zobral na vedomie:
- kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
- informáciu o uzneseniach VV SsFZ, prijatých hlasovaním per rollam:
Per rollam č. 1/2021
Objednávku búracích prác zadného objektu na parcele č. 507/14 u firmy FORS-STAV
s.r.o., Banská Bystrica za ich vykonanie a zlikvidovanie sutín uhradiť čiastku cca
34.000 € s DPH, uvedenú v cenovej ponuke.
Per rollam č. 2/2021
Dohodu o prevode práv a povinností stavebníka,...., medzi zmluvnými stranami SsFZ
– prevodca a SFZ – nadobúdateľ.
- aktuálne informácie v podaní predsedu SsFZ,
- informácie predsedu SsFZ o prebiehajúcich prácach na rekonštrukcii budovy,
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-

informáciu TMK k príprave a spôsobu vyhlásenia XXVI. ročníka ankety „Jedenástka
SsFZ“ za rok 2020, ako aj možnosti odovzdania ocenení v ankete rozhodca a asistent
rozhodcu SsFZ za rok 2020,
- informácie riadiacich komisií o pripravenosti dohratia odložených MFS z jesennej
časti súťažného ročníka 2020/2021,
- informácie vedúceho sekretára o príprave Výročnej správy SsFZ za rok 2020
a o prebiehajúcom audite účtovníctva SsFZ za rok 2020,
- informáciu vedúceho sekretára o príprave priebežnej hodnotiacej správy
programového dokumentu „Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ
v rokoch 2018 – 2021“ s návrhom, vzhľadom k obmedzenej činnosti zväzu
v súvislosti s pandémiou a opatreniami, pripravovať už len hodnotiacu správu na
volebnú Konferencie SsFZ,
- diskusné príspevky členov VV SsFZ, ktoré odzneli v priebehu rokovania.
Prerokoval:
- plán činnosti výberov SsFZ na rok 2021,
- pripravenosť riadiacich komisií (ŠTK, KM a KŽF), v prípade priaznivej
epidemiologickej situácie k dohratiu stretnutí jesennej časti súťažného ročníka
2020/2021, o prípadných termínoch a podmienkach dohratia stretnutí budú včas
informovať prostredníctvom Spravodajcu SsFZ,
- prípravu Konferencie SsFZ, ktorá sa pôvodne mala uskutočniť 13.5.2021 s nosným
programom Výročná správa SsFZ a audit účtovníctva SsFZ za rok 2020,
- prerokoval návrhy vyplývajúce z dokumentu Podpora rozvoja mládežníckeho futbalu
v podmienkach SsFZ – vybrané turnaje a vybrané FK a prijal rozhodnutia,
- materiál, predložený KR, o plnení podmienok FK o počte rozhodcov v súťažiach
SsFZ, konštatoval, že z dôvodu pandemickej situácie nebol vytvorený priestor na
splnenie uvedenej podmienky dotknutými klubmi a preto upúšťa od vyvodenia postihu
podľa RS SsFZ,
Schválil:
- objednávku na prípravu projektu a realizačné práce, v zmysle cenovej ponuky, na
pripojenie rekonštruovanej budovy SsFZ k centrálnemu zdroju vody v celkovej
výške 11.800 € bez DPH,
- plán činnosti výberov SsFZ na rok 2021, v prípade ak budú vykonané v súlade
s platnými opatreniami a odporúčaniami,
- zmeny v Rozpis súťaží SsFZ (RS SsFZ) 2020/2021 v súvislosti s prípadným dohratím
stretnutí jesennej časti súťažného ročníka a akceptovaním rozhodnutia
Konferencie SFZ, ktorá odložila reorganizáciu
III. ligy seniorov a II. dorasteneckej ligy až na súťažný ročník 2022/2023, nasledovne:
RS SsFZ 2020/2021, kap. XII. POSTUP, ZOSTUP A ZARADENIE DRUŽSTIEV,
bod 2. vynecháva sa veta: „Zo súťaží TIPOS III. liga, IV. líg skupina SEVER a JUH
dospelí ročníka 2020/2021 nezostupuje žiadne družstvo, okrem družstiev, ktoré sa v
príslušnej súťaži odhlásili zo súťaže po vyžrebovaní, resp. v priebehu súťaže, alebo
boli vylúčené zo súťaže podľa čl. 12 SP“.
- na návrh predsedu KM, so snahou o umožnenie reštartu čo možno najširšiemu počtu
družstiev žiakov upravuje na obdobie do konca súťažného ročníka 2020/2021
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-

-

-

-

znenie RS SsFZ 2020/2021, kap. XI. ŠTART A STRIEDANIE HRÁČOV, bod 11,
podmienky striedavého štartu hráčov podľa čl. 28 SP, písmeno a) sa dopĺňa za
....podľa čl. 28 ods. 8 – 10 SP – sa vkladá text: „ ak ide o dohodu medzi klubmi
oblastných súťaží navzájom a klubom regionálnej súťaže a klubom oblastnej
súťaže, rozdiel najviac dvoch úrovní súťaže. “
z dôvodu pretrvávajúcich opatrení, ktoré takmer isto neumožnia uskutočniť
Konferenciu SsFZ v tradičnej podobe, pristúpiť k forme posúdenia a schválenia
príslušných dokumentov formou hlasovania per rollam v najbližšom čase,
najneskôr však do 30.6.2021, delegátom by mali byť predložené na posúdenie
nasledovné dokumenty:
• Správa o činnosti VV SsFZ od ostatnej Konferencie SsFZ (december 2020)
• Výročná správa SsFZ za rok 2020 s prílohami
• Návrh na zvolanie volebnej Konferencie SsFZ (16.12.2021)
• Návrh na zloženie Volebnej komisie konferencie
Vzhľadom na termín konania Konferencie SsFZ doporučuje uskutočnenie konferencií
jednotlivých ObFZ v pôsobnosti SsFZ v mesiacoch október a november 2021,
na základe predloženého návrhu, po spracovaní žiadostí, zoznam vybraných turnajov
mládeže pre rok 2021 a ich finančné krytie vo výške 5000 €, ďalej schválil
rozdelenie príspevku vo výške 5000 € pre jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ
(podľa počtu družstiev mládeže – dorast a žiaci – v súťažiach SsFZ a ObFZ) na
podporu aktivít družstiev mládeže v ich pôsobnosti,
zoznam vybraných klubov, po spracovaní žiadostí: FK Tatran Turzovka, ŠK Javorník
Makov, FK Polom Raková, TJ Snaha Zborov n/Bystricou, ŠK Olympia Bobrov,
ŠKM L. Hrádok, OFK L. Lúžna, ATTACK Vrútky, FK Jesenské, MFK Baník V.
Krtíš, Prameň Kováčová, OŠK Radzovce, Jednota Bánová, FA UNITED
N+KL+G, ŠK Belá a TJ Fatran Varín, ktoré obdržia v prvom kroku príspevok vo
výške po 1.000 €, v prípade, že to ekonomická situácia zväzu umožní a po splnení
podmienky o prihlásení družstiev mládeže do tých istých (prípadne vyšších)
súťaží, obdržia uvedené FK aj druhú časť príspevku,
doplnenie podmienok pre podporu FK v projekte – vybrané FK pre rok 2022 –
žiadajúci klub musí mať v príslušnom roku zaradené v súťažiach (ObFZ, SsFZ)
družstvo dorastu, žiakov ako aj družstvo prípravky,
VV SsFZ na svojom zasadnutí 27.5.2021 v Banskej Bystrici

Zobral na vedomie:
- kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a o pokračujúcej rekonštrukcii Domu
futbalu, v podaní predsedu SsFZ,
- návrh termínovej listiny sú ťaží mládeže pre súťažný ročník 2021/2022,
- diskusné príspevky ú častníkov zasadnutia VV, ktoré odzneli v priebehu zasadnutia.
Prerokoval:
- prípravu RS SsFZ 2021/2022 a prijal opatrenia,
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- prípravu Konferencie SsFZ – jún 2021,
- prípravu volebnej Konferencie SsFZ,
- reštart súťaží dospelých a mládeže 2020/2021 a spôsob ukončenia sú ťaží.
Schválil:
- Návrh TMK SsFZ na zmenu v RS SsFZ 2021/2022 v kapitole XIV. TRÉNERI, bod 1
Kvalifikácia trénera, písmeno a) doplní sa stávajúci text: „ Výnimku na jeden súťažný
ročník majú tréneri postupujúcich družstiev zo IV. líg“.
- konanie aktívu ŠTK, KM a KŽF v elektronickej forme,
- plán práce orgánov SsFZ na II. polrok 2021,
- Program Konferencie SsFZ - jún 2021:
1. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SsFZ
2. Správa o činnosti VV
3. Aktuálne informácie – predsedu SsFZ
4. Schvaľovanie Výročnej správy SsFZ za obdobie roka 2020
5. Schvaľovanie ú čtovnej závierky a správy audítora
6. Informácia o zvolaní volebnej Konferencie SsFZ (16.12.2021)
Ako aj termíny a spôsob sprístupnenia a posúdenia dokumentov:
3.6.2021 – 6.6.2021 – zverejnenie programu konferencie – možnosť
doplniť program prípadne pripomienkovať,
15.6.2021 – 20.6.2021 – sprístupniť na stránke SsFZ všetky súvisiace dokumenty,
21.6.2021 – 23.6.2021 – hlasovanie delegátov konfer encie formou hlasovania per
rollam.
25.6.2021 – zverejnenie výsledkov hlasovania,
- návrh na zvolanie volebnej Konferencie SsFZ na 16. 12.2021 o 13,00 hod. v
priestoroch OÚ v B. Bystrici , nám. Ľ. Štúra 1,
- dokument „Obsahové a organizačno-technické zabezpečenie Konferencie SsFZ
16.12.2021“,
- na návrh KM SsFZ na zaradenie družstva FK Brezno do II. ligy U19 a U17 pre
súťažný ročník 2021/2022,
- na návrh KR SsFZ návrh na zaradenie na NL SFZ pre súťažný ročník 2021/2022:
DS – Dušan Kubačka, PR – Štefan Pastorek, AR – Tomáš Tuma (hlasovanie per
rollam),
- návrh KM SsFZ, na predčasné ukončenie súťaží mládeže súťažného ročníka
2020/2021, ktoré boli z dôvodu pandémie Covid 19 prerušené.
Neschválil:
- návrh prechodného ustanovenia z dôvodu mimoriadnej situácie so zásadou, že
v súťažnom ročníku 2020/2021 nebude vypadávať zo súťaží III, IV, V. ligy
dospelých žiadne družstvo.
VV SsFZ na svojom zasadnutí 1.7.2021 v Banskej Bystrici
Zobral na vedomie:
- kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ, pokračujúcej rekonštrukcii Domu futbalu a
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výsledkoch hlasovania per rollam Konferencie SsFZ,
- vyhodnotenie súťažného ročníka 2020/2021 v podaní predsedov ŠTK, KM,
- informácie o príprave volebnej Konferencie SsFZ,
- informáciu o vydaní knižnej publikácie pri príležitosti 100.výročia SsFZ
- diskusné príspevky účastníkov zasadnutia VV, ktoré odzneli v priebehu zasadnutia
Schválil:
- Rozpis súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2021/2022 ,
- zaradenie družstiev dospelých a mládeže pre súťažných ročník 2021/2022 do súťaží SsFZ,
- Nominačné listiny R a DZ pre súťažný ročník 2021/2022,
- návrh, aby v prípade nedostatku delegátov nebol obsadzovaný DZ na stretnutie III.ligy U19,
- návrh, aby v prípade nedostatku R boli nominovaní rozhodcovia z NL SFZ
Neschválil:
- rozšírenie IV.ligy U19 sk.Juh na 15 účastníkov a jej doplnenie o družstvo FK Revúca,
- rozšírenie II.ligy U15, U13 sk. Juh na 15 účastníkov a jej doplnenie o družstvo FK Brezno.
VV SsFZ na svojom zasadnutí 26.8.2021 v Banskej Bystrici
Zobral na vedomie:
- kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a o pokračujúcej rekonštrukcii Domu
futbalu, v podaní predsedu SsFZ,
- informáciu sekretariátu SsFZ o výsledkoch hlasovania členov VV SsFZ formou
hlasovania per rollam v ktorom schválili od posledného zasadnutia VV:
• na návrh KR SsFZ zmeny v nominačných listinách rozhodcov (R) pre súťažný
ročník 2021/2022
• zloženie komisií a úsekov SsFZ pre súťažný ročník 2021/2022
• rozdeleniesumy 10.000€ z projektu „Propagácia futbalu a prípravky“ v roku
2021 pre jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ,
- informáciu vedúceho sekretára o hospodárení SsFZ v I. polroku 2021,
- informácie predsedov riadiacich komisií ŠTK, KM a KŽF SsFZ o priebehu aktívov a
príprave súťažného ročníka 2021/2022,
- informácie predsedov ŠTK a KM o rozbehu súťaží SsFZ a prvých kôl Slovenského
pohára (SP),
- informáciu predsedu ŠTK o obhliadke ihrísk a stave futbalovej infraštruktúry
u družstiev, ktoré postúpili do súťaží riadených SsFZ,
- informácie predsedu HK a vedúceho sekretára o platobnej disciplíne FK,
- informáciu zástupcu KR SsFZ o priebehu letných seminárov R a DZ.
Prerokoval:
- prípravu Konferencie SsFZ – december 2021,
Schválil:
- Borisa Suju, ako kandidáta SsFZ za člena Volebnej komisie SFZ,
- na návrh KM SsFZ, na základe RS SsFZ 20218/2022 čl. V, bod 5. a) , v zmysle čl.
XXIII, bod 3.,poplatok vo výške 500 € pre ŠKM Liptovský Hrádok za odhlásenie
družstva dorastu z V. ligy sk. B,
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príspevok vo výške 300 € na vydanie publikácie „Vyhne - história športu“ z projektu
„Pravidlá poskytovania finančných príspevkov z prostriedkov SsFZ na podporu
vydávania publikácií venovaných vzniku a histórii činnosti futbalových klubov
v mestách a obciach regiónu stredného Slovenska“

VV SsFZ na svojom zasadnutí 29.9.2021 v Sielnici
Zobral na vedomie:
- kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a o pokračujúcej rekonštrukcii Domu
futbalu, v podaní predsedu SsFZ,
- hodnotenie priebehu súťaží v podaní predsedov ŠTK, KM a KŽF,
- informáciu o príprave dokumentu o plnení podmienok o počte R v súťažiach SsFZ,
- informáciu o príprave dokumentu o plnení počtu družstiev mládeže v súťažiach SsFZ,
- informácie predsedu ŠTK o plnení podmienok licenčného systému a stave
infraštruktúry v kluboch štartujúcich v súťažiach SsFZ,
- informácie predsedu
SsFZ o výsledkoch z pracovnej porady vedenia SsFZ
s predsedami ObFZ v pôsobnosti SsFZ, ktoré predchádzalo zasadnutiu VV,
- informácie predsedu DK SsFZ o podaných podnetoch súvisiacich s rozhodnutiami KR
SsFZ.
Prerokoval:
- prípravu volebnej Konferencie SsFZ – 16. december 2021 v B. Bystrici.
Schválil:
- preloženie prerokovania a prijatie opatrení k dokumentom:
• Plnenie podmienok o počte rozhodcov v súťažiach SsFZ
• Plnenie podmienok o počte družstiev mládeže v súťažiach SsFZ
na najbližšie zasadnutie VV,
- na základe uznesenia z pracovnej porady vedenia SsFZ s predsedami ObFZ
rozdelenie funkcií vo VV SsFZ, vyplývajúce zo znenia čl. 43, bod 4) a 5), na
najbližšie volebné obdobie, ako aj iné volené pozície, nasledovne:
Žilinský kraj:
• podpredseda SsFZ za Žilinský kraj
• člen - zástupca ObFZ za Žilinský kraj
• člen - zástupca FK za Žilinský kraj
• člen – zodpovedný za riadenie súťaží v kategóriách mládeže a jej rozvoj
• člen - zástupca rozhodcov
Banskobystrický kraj:
• podpredseda SsFZ za Banskobystrický kraj
• člen - zástupca ObFZ za Banskobystrický kraj
• člen - zástupca FK za Banskobystrický kraj
• člen – zodpovedný za riadenie súťaží v kategórii dospelých
• člen - zástupca trénerov
Orgány pre zabezpečenie spravodlivosti:
Disciplinárna komisia – Banskobystrický kraj
Odvolacia komisia – Žilinský kraj
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Kontrolór SsFZ - Revízna komisia SsFZ:
kandidát zo Žilinského kraja a kandidát v Banskobystrického kraja – podľa územnej
príslušnosti zvoleného predsedu SsFZ (z opačného kraja).
dočasné zaradenie DZ Dušana Zdechovana na nominačnú listinu DZ SsFZ,
VV SsFZ na svojom zasadnutí 21.10.2021 v Banskej Bystrici

Zobral na vedomie:
- kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a o pokračujúcej rekonštrukcii Domu
futbalu, v podaní predsedu SsFZ,
- priebežné hodnotenie priebehu jesennej časti súťaží v podaní predsedov ŠTK a KM
SsFZ
- informácie vedúceho sekretára k príprave rozpočtu SsFZ na rok 2022,
- informáciu vedúceho sekretára o nemožnosti realizovať doškoľovacie semináre
trénerov prezenčnou formou, TMK SsFZ informuje vo svojej správe
o možnostiach postupu formou vebinárov realizovaných dištančnou formou,
- informácie predsedu SsFZ o príprave vyhlásenia 11-tky SsFZ za rok 2020, a 2021,
- informáciu vedúceho sekretára z rokovania VK SsFZ,
- informácie vedúceho sekretára o písomnej žiadosti Jozefa Kvasnu o uvoľnenie
z pozície náhradníka člena Volebnej komisie SsFZ za BB kraj z osobných
dôvodov, ako aj žiadosti Miroslava Matušova o uvoľnenie z funkcie člena
volebnej komisie zo zdravotných dôvodov a prípadné jeho ponechanie v pozícii
náhradníka za BB kraj, ako aj o doručenom návrhu ObFZ B. Bystrica v ktorom
navrhuje Miroslava Barana za člena Volebnej komisie SsFZ,
Prerokoval:
- odloženú správu KR o plnení podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi
družstiev dospelých. Na základe predloženej informácie konštatoval, že k 30.9.2021
neplnia v zmysle RS SsFZ 2021/2022, kapitola V. Podmienky pre štart družstiev v
súťažiach, odstavec 7, uvedenú podmienku – podľa nahlásenia jednotlivých KR ObFZ
FK: III. liga – Kováčová (chýbajú 2 rozhodcovia), L. Hrádok (-2), Žarnovica (-2),
Or. Veselé (-1), Rakytovce (-2), D. Kubín (-2). IV. ligy – Detva (-2), Príbelce (-1),
Tornaľa (-2), Hajnáčka (-2), Badín (-1), Šalková (-1), Pliešovce (-2), (- Makov (-2),
Z. Poruba (-2), Belá - Dulice (-1), Diviaky (-1), Bešeňová (-2), Bobrov (-1). V. ligy –
Veľký Blh (-2), Čebovce (-2), Hnúšťa (-1), D. Niva (-2)
Krupina (-2), H. Nemce (-1), Hliník n/Hronom (-2) Sásová (-2), Jakub (-2),Hriňová
(-2), Sučany (-1), Turč. Štiavnička (-1), Or. Jasenica (-2), Nižná (-2), Vavrečka (-2),
Švošov (-2), Chlebnice (-1), Liesek (-2), Trstená (-1), Važec (-2), Belá (-1), St.
Bystrica (-1), Radôstka (-1), Višňové (-1), Bitarová (-1), Varín (-1), Gbeľany (-1). VV
SsFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov,
najneskôr do 31.3.2022, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS
SsFZ 2021/2022, kapitola XXIII. Poplatky, ods.4. Prípadné nezrovnalosti v klubovej
príslušnosti R odporúča riešiť s príslušnou KR ObFZ, ktoré jediné vedú evidenciu
klubovej príslušnosti R vo svojej pôsobnosti a tiež predkladajú aktuálny zoznam pre
potreby KR SsFZ,
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odloženú správu o plnení podmienok o počte družstiev mládeže v podmienkach SsFZ
a konštatoval:
• časť klubov naplnila uvedené ustanovenia RS SsFZ len formálne, bez
zabezpečenia reálneho naplnenia tohoto ustanovenia
• vzhľadom k pretrvávajúcom okolnostiam a pandemickým opatreniam, ktoré
nepriaznivo ovplyvnili činnosť skoro všetkých FK, neprikročí v tomto období
k prijatiu opatrení v zmysle RS
• doporučuje novozvoleným orgánom SsFZ upraviť RS pre budúce obdobie tak,
aby sa vylúčila možnosť formálneho naplnenie uvedeného ustanovenia a kluby
sa venovali reálne výchove mladých futbalistov.
prípravu Konferencie SsFZ – december 2021,

Zvolil:
Miroslava Barana, na obdobie do konania volebnej Konferencie SsFZ za člena Volebnej
komisie SsFZ.
VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 18.11.2021 v Banskej Bystrici
Zobral na vedomie:

kontrolu uznesení VV, vykonanú predsedom SsFZ,
- aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a o pokračujúcej
rekonštrukcii Domu futbalu, v podaní predsedu SsFZ,
- vyhodnotenie priebehu jesennej časti súťaží v podaní predsedov ŠTK a KM SsFZ,
- správu o činnosti MaK za letné registračné obdobie, podanú predsedom MaK S.
Špilom,
- informáciu predsedu TMK o pripavenosti ankiet:
• XXVII. ročníka ankety 11-tka SsFZ za rok 2021
• IXX. ročník ankety Najúspešnejčí tréneri SsFZ za rok 2021,
termín a spôsob vyhlásenia ankiet, z dôvodu pandémie, prenecháva na
rozhodnutí novozvolených orgánov SsFZ,
- informáciu vedúceho sekretára o hospodárení SsFZ k 15.11.2021,
Prerokoval:
-

-

-

-

plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2022, konštatoval, že táto agenda patrí do
výhradnej kompetencie novozvolených orgánov zväzu, navrhol len termín
prvého zasadnutia novozvoleného VV SsFZ na deň 14.1.2022,
návrh rozpočtu SsFZ 2022, konštatoval, že predloží delegátom konferencie
„rámcový“ návrh rozpočtu tak, aby novozvolené orgány SsFZ mohli pružnejšie na
rok uplatniť vlastné predstavy o konkrétnom použití finančných prostriedkov v
jednotlivých položkách rozpočtu,
na základe často kladených otázok vyplývajúcich z uplatnenia ustanovení RS
SFZ a SsFZ, na základe vzniku III. líg v riadení SFZ, konštatuje, že platia všetky
ustanovenia uvedené v RS SsFZ 2021/2022 v kap.XII. Postup, zostup a zaradenie
družstiev. Pre jednoduchšie pochopenie uplatnenia všetkých ustanovení RS SFZ
a SsFZ spracovala ŠTK SsFZ modelový dokument, vychádzajúci z aktuálneho
stavu tabuliek jednotlivých súťaží a tento je k dispozícii na stránke www.ssfz.sk v
časti Priebežný stav súťaží,
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prípravu Konferencie SsFZ 16.12.2021:
• Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v rokoch 2018 –
2021 – hodnotiaca správa
• Návrh rozpočtu na rok 2022
• Pripravenosť volieb
• Organizačné zabezpečenie konferencie

Schválil:
-

-

-

-

v hlasovaní členov VV SsFZ, formou hlasovania per rollam, rozdelenie
prostriedkov z pripravovanej výzvy Eurá z EURA, vo výške 765 000 €,
nasledovne:
• 65 000 € vyčlenil na projekt dokončenia DOMU FUTBALU (asanácia
garáží, výstavba oporného múru na vytvorenie parkovacích miest, úprava
zelene, vnútorné vybavenie)
• 200 000 € na modernizáciu infraštruktúry FK III. ligy – rozdelí SsFZ
• 500 000 € na modernizáciu infraštruktúry prioritne FK IV. a V. líg – rozdelia
príslušné ObFZ
v pôsobnosti SsFZ, podľa schváleného kľúča (počet družstiev v súťažiach SFZ,
SsFZ a ObFZ),
z dôvodu obmedzenej činnosti FK, návrh nepokračovať tak ako v minulom
roku, v projekte „Vybrané FK“, a prostriedky určené na 2. príspevok pre
vybrané kluby rozdelil nasledovne:
• jednorazový príspevok vo výške 1000 € pre kluby, ktorých družstvá
dorastencov štartujú v III. lige U19 a U17
• jednorazový príspevok vo výške 500 € pre kluby, navrhnuté KM SsFZ
(základná podmienka mať v súťažiach SsFZ zaradené družstvá MŽ, SŽ a
doradu), ktoré dlhodobo príkladne vychovávajú mladých futbalistov,
návrh na neuplatňovanie tzv. servisného poplatku (RS SsFZ 2021/2022, kap.
XXIII., bod 10.) za jesennú časť súťažného ročníka 2021/2022 a doporučuje ho
novozvoleným orgánom SsFZ v budúcnosti neuplatňovať a považovať ho za
benefit poskytovaný SsFZ klubom,
návrh programu Konferencie SsFZ 16.12.2021:
1. Otvorenie, privítanie hostí
2. Prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ
3. Minúta ticha za zosnulých v priebehu volebného obdobia
4. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie,
skrutátorov a overovateľov zápisnice
5. Vystúpenie hostí
6. Správa mandátovej komisie
7. Schválenie programu konferencie
8. Kontrola plnenia uznesení z ostatnej konferencie
9. Schválenie Rokovacieho poriadku SsFZ
10. Schválenie Volebného poriadku SsFZ
11. Potvrdenie Volebnej komisie SsFZ
12. Príhovor predsedu SsFZ
13. Správa o činnosti VV SsFZ od ostatnej konferencie
14. Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v podmienkach SsFZ v rokoch
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2018 – 2021 – hodnotiaca správa
Správa Kontrolóra SsFZ a predsedu revíznej komisie SsFZ
Informácia o hospodárení SsFZ v roku 2021
Schválenie rozpočtu SsFZ na rok 2022
Odovzdanie ocenení
Voľba predsedu SsFZ a zároveň kandidáta na funkciu člena VV SFZ
za SsFZ, predstavenie kandidátov
20. Prestávka
21. Voľba členov VV SsFZ, kontrolóra SsFZ a predsedu RK SsFZ,
predsedov orgánov zabezpečenia spravodlivosti SsFZ (DK, OK)
22. Voľba delegátov a ich náhradníkov na Konferenciu SFZ za SsFZ
23. Schválenie návrhu kandidáta SsFZ Jána Kováčika na funkciu prezidenta SFZ
24. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov SsFZ a SFZ
25. Diskusia
26. Informácia o prijatých uzneseniach
27. Záver
návrh Rokovacieho poriadku SsFZ
návrh Volebného poriadku SsFZ
návrh tlačiva „ Návrh kandidáta na funkciu volenú Konferenciou SsFZ 16.12.2021“ a
Prehlásenie kandidáta“,
Návrh rámcového rozpočtu SsFZ na rok 2022
15.
16.
17.
18.
19.

-

V období, keď opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou covid 19 neumožňovali VV SsFZ
riadne zasadať, prijímal rozhodnutia formou hlasovania per rollam:
Per rollam č. 1/2021 (5.1.2021)
Schvaľujem – neschvaľujem – zdržiavam sa hlasovania, aby SsFZ objednal búracie práce
zadného objektu na parcele č. 507/14 u firmy FORS-STAV s. r. o., B. Bystrica a za ich
vykonanie i zlikvidovanie sutín uhradiť čiastku cca 34 000 € s DPH, uvádzanú v cenovej
ponuke.
Schvaľujem: J. Paršo, J. Pilát, J. Jekkel, Ľ. Samotný, S. Neuschl, A. Stašiniak, S. Špila, V.
Kováč
Nehlasovali: I. Krško, M. Balko
Per rollam č. 2/2021 (7.2.2021)
Schvaľujem – neschvaľujem „Dohodu o prevode práv a povinnosti stavebníka,...“, medzi
zmluvnými stranami SsFZ – prevodca a SFZ – nadobúdateľ.
Schvaľujem: J. Paršo, I. Krško, M. Balko, J. Jekkel, Ľ. Samotný, S. Neuschl, A. Stašiniak, S.
Špila, V.Kováč
Nehlasoval: J. Pilát
Per rollam č.3/2021 (30.4.2021)
Schvaľujem – neschvaľujem – zdržiavam sa hlasovania ohľadom nákladov na vydanie
publikácie
pri príležitosti stého výročia vzniku SsFZ v rozsahu 14 000€- 16 500€
Schvaľujem: J.Paršo, I.Krško, J. Pilát, J.Jekkel, Ľ.Samotný, S.Neuschl, A.Stašiniak, S.Špila,
V.Kováč
Nehlasoval: M. Balko
Per rollam č.4/2021 (30.4.2021)
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Schvaľujem – neschvaľujem – zdržiavam sa hlasovania, aby SsFZ navrhol KR SFZ
Tomáša Túmu
na NL AR SFZ od sezóny 2021/2022.
Schvaľujem: J.Paršo, , J. Pilát, J.Jekkel, Ľ.Samotný, S.Neuschl, A.Stašiniak, S.Špila, V.
Kováč
Nehlasoval: M. Balko, I.Krško
Per rollam č.5/2021 (28.5.2021)
Schvaľujem – neschvaľujem – zdržiavam sa hlasovania, aby SsFZ navrhol KR SFZ
Tomáša Batiza na NL R SFZ od sezóny 2021/2022.
Schvaľujem: J.Paršo, I.Krško, J.Jekkel, Ľ.Samotný, S.Neuschl, A.Stašiniak, S.Špila, V.
Kováč
Nehlasoval: M. Balko, J. Pilát
Príprava a riadenie majstrovských súťaží
Jarná časť súťažného ročníka 2020/2021 sa na základe rozhodnutia VV SsFZ reštartovala
v mesiaci jún po uvoľnení opatrení spôsobenými opatreniami pandémie Covid-19.
Súťaže dospelých sa dohrali v zmysle čl.7a SP SFZ – po odohraní polovice stretnutí v danom
súťažnom ročníku sa na základe umiestnenia určili postupujúci a zostupujúci.
Súťaže mládeže sa na základe rozhodnutia VV SsFZ v súťažnom ročníku 2020/2021
predčasne ukončili.
Po zlepšení pandemickej situácie a zmiernení prijatých opatrení začali orgány SsFZ
pripravovať súťažný ročník 2021/2022:
Do súťaží dospelých boli zaradené všetky družstvá oprávnené hrať na danej úrovni v zmysle
SP SFZ. Aktív ŠTK, KM a KŽF sa uskutočnil len v elektronickej podobe. Súťaže boli
pripravené nasledovne.
DOSPELÝCH (ŠTK SsFZ):
• III. liga – 16 účastníkov,
• dve skupiny IV. ligy SEVER a JUH po 14 účastníkov,
• štyri skupiny V. líg A,B,C,D po 14 účastníkov,
MLÁDEŽE (KM a KŽF SsFZ):
• III. liga dorastu U-19 - 9 účastníkov,
• III. liga dorastu U-17 - 8 účastníkov,
• dve skupiny IV. ligy dorastu U-19 SEVER 12 účastníkov a JUH 14 účastníkov,
• tri skupiny V. líg dorastu U-19 A 14 účastníkov B 13 účastníkov a C 8 účastníkov,
• dve skupiny II. ligy žiakov U-15 SEVER a JUH po 14 účastníkov,
• dve skupiny II. ligy žiakov U-13 SEVER a JUH po 14 účastníkov,
• tri skupiny III. ligy žiakov U-15 A - 14 účastníkov, B 8 účastníkov a C 9 účastníkov,
• tri skupiny III. ligy žiakov U-13 A - 14 účastníkov B 8 účastníkov a C 9 účastníkov,
• II. liga dorastenky WU19 – dvaja účastníci zo SsFZ doplnení o 2 účastníkov so ZsFZ,
• II. liga žiačky WU15 – 5 účastníkov.
Už po vyžrebovaní, alebo v priebehu jesennej časti sa zo súťaží odhlásili družstvá:
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Liptovský Hrádok (V.liga U19 sk.B), FK Trstená (V.liga U19 sk.B), ŠK Slovan Vidiná
(V.liga U19 sk.C)
Jesenná časť súťažného ročníka 2021/2022 začala v riadnom termíne. Napriek nepriaznivému
počasiu a nárastu počtu prípadov Covid 19 pozitívnych hráčov sa do jarnej časti odložilo len 5
stretnutí dospelých, 12 stretnutí katégorie U19 a 23 stretnutí kategórie U15, U13
K riadeniu súťaží v roku 2021 vydal v roku 2020 SsFZ Rozpis súťaží SsFZ 2020/2021 – pre
jarnú časť a v roku 2021 RS SsFZ 2021/2022 pre jesennú časť príslušných súťažných
ročníkov, ktoré sú dostupný na stránke www.ssfz.sk.
Nemajstrovské súťaže, príprava a činnosť výberov SsFZ
1. polrok 2021
Z dôvodu pandémie COVID-19 sa opatrenia uvoľnili až v máji.
2. polrok 2021
Medzioblastné turnaje pre U12 – 2009, 4 turnaje, 216 hráčov
Organizátor: ObFZ ZV ( BB, ZV, ZNH – 16.09.2021, Zvolen)
ObFZ LC ( RS, VK, LC – 16.09.2021, Kalinovo )
ObFZ MT ( DK, MT, LM – 16.09.2021, Bystrička )
ObFZ ZA ( CA, ZA, MŠK ZA – 16.09.2021, Strážov )
Výber regiónu SsFZ pre U14-2008, U15-2007 – 2 zápasy ( Lisková ), 40 hráčov
Regionálny Turnaj SFZ pre U14-2008, U15-2007 – NTC Poprad, 40 hráčov
Projekt PPTF ( Program podpory talentovaných hráčov )
Výbery SsFZ pre všetky kluby ( Grassroots, UTM, Akadémia)
Všetky plánované akcie pre I. polrok 2021 ( do mája 2021 ) boli zrušené z dôvodu pandémie
COVID-19
I. polrok 2021
Ročník 2008 ( 80 hráčov ):
Kontrolný zraz výberu SsFZ – 2x kontrolný zraz ( Turčianske Kľačany, Lučenec )
Ročník 2007 ( 40 hráčov ):
Kontrolný zraz výberu SsFZ – 2x kontrolný zraz s PZ ( Spišská nová Ves, Žiar nad Hronom )
II. polrok 2021
Ročník 2009 ( 40 hráčov ):
Výber krajov BB kraj, ZA kraj – 2 zápasy ( Zvolen, Liptovský Mikuláš )
Výber regiónu SsFZ – 1 zápas ( Martin )
Kontrolný zraz výberu SsFz – 1 zraz ( Žiar nad Hronom )
Ročník 2008 ( 60 hráčov ):
Výber regiónu SsFZ – 1 zápas ( Zvolen )
Kontrolný zraz výberu SsFz – 1 zraz ( Ružomberok )
Regionálny turnaj SFZ – 1x turnaj ( Senec a okolie )
Ročník 2007 ( 35 hráčov ):
Kontrolný zraz výberu SsFZ – 2 zrazy ( Kremnička, Liptovský Mikuláš )
Regionálny turnaj SFZ – 1 turnaj ( „Memoriál Gejzu Princa“ Košice a okolie)
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Halová sezóna mládeže
Len pre kluby s licenciou SFZ ( UTM, akadémia )
Pre pandémiu COVID-19 zrušená
Projekt „Mladé talenty“
Výber SsFZ pre všetky kluby ( Grassroots, UTM, akadémia )
Pre pandémiu COVID-19 zrušené
Výsledky všetkých mládežníckych výberov SsFZ za rok 2021 v kategóriách chlapcov sú
v tabuľke ktorá je prílohou tohto dokumentu.
Podpora rozvoja mládežníckeho futbalu
SsFZ dlhodobo prispieva s prostriedkov získaných od SFZ na základe „Zmluvy o spolupráci
a poskytnutí finančných prostriedkov na podporu amatérskeho futbalu medzi RFZ a SFZ“,
ako aj z vlastných zdrojov. V snahe o zobjektivizovanie a sprehľadnenie tejto podpory prijal
SsFZ už v roku 2016 pravidlá, ktoré po istých úpravách, uplatňoval aj v roku 2021 pri
podpore mládežníckeho futbalu vo svojej pôsobnosti:
• Pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja
mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – vybrané turnaje mládeže, kde v roku
2021 (napriek tomu, že epidemiologická situácia a prijaté opatrenia nedovoľovali
uskutočniť mnohé z vybratých podujatí, uskutočnili a bolo len 5 turnajov), prispel
týmto FK sumou 1.600 € a ObFZ vo svojej pôsobnosti, už po prepracovaní dotačného
kľúča v roku 2019, sumou vo výške 5.000 € na podporu podujatí pre futbalovú mlaď
v ich pôsobnosti.
• Pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja
mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – vybrané FK, kde v roku 2021 prispel
na činnosť 17 FK spolu sumou 17.000 €, (Attack Vrútky, FA United, Fatran Varín, FK
Jesenské, FK Polom Raková, FK Tatran Turzovka, MFK Baník Veľký Krtíš, OFK
L.Lúžna, Olympia Bobrov, Prameň Kováčová, OŠK Radzovce, TJ Snaha Zborov nad
Bystricou, ŠK Belá, ŠK Javorník Makov, ŠKM L.Hrádok, TJ Jednota Bánová).
SsFZ na základe uznesenia VV SsFZ z 18.11.2021 podporil v rámci projektu Vybrané
FK aj 10 FK v súťaži III. ligy U19, U17 sumou vo výške 1000€ (spolu 10 000€) FK
Bánová, MFK Bytča, FK Čadca, MFK Dolný Kubín, FA United, FK Selce, FK
Kováčová, FK Krásno nad Kysucou, FK Predmier a 15 FK sumou 500€ (spolu 7500€)
– FK Brusno, ŠK Čierne, TJ Dlhá nad Oravou, FTC Fiľakovo, FK Hnúšťa, FK
Jesenské, ŠK L.Ondrašová, FK Liesek, TJ Ľubochňa, ŠK Makov, TJ Or.Jasenica,
MFK Revúca, TJ Stará Bystrica, MFK Veľký Krtíš, TJ Zuberec
• Od roku 2018 podporuje SsFZ v projekte Propagácia futbalu a prípravky.
Po ročnej prestávke vynútenej opatreniami prijatými v súvislosti s pandémiou Covid
19 sa SsFZ rozhodol opätovne pokračovať v projekte podpory prípraviek. Na ObFZ
bolo prerozdelených 10 000€ na základe počtu družstiev prihlásených do súťaží
prípraviek
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•

Projekt medaila – v kategóriách U-13 vyhodnotenie výkonov hráčov po stretnutí
trénermi obidvoch družstiev a odovzdanie ocenenia (medaila) najlepším hráčom –
podpora individuálneho výkonu V roku 2021 vo výške 814,02 €.

Školenie a doškolenie trénerov futbalu
TMK SsFZv spolupráci Úsekom vzdelávania trénerov SFZ a koordinátorom vzdelávania
trénerov SFZ pre SsFZ Petrom Štefaňákom sa spolupodieľala na vzdelávaní (organizácia
školení) a ďalšom vzdelávaní (organizácia seminárov pre trénerov za účelom predĺženia
platnosti trénerských licencií) trénerov futbalu UEFA B licencie a UEFA GRASSROOTS C
licencie.
Školenie trénerov UEFA B licencie
V roku 2021 bolo ukončené 1 školenie UEFA B licencie (24 poslucháčov) – november 2020
až august 2021 – záverečné skúšky v auguste 2021 a jedno školenie bolo zahájené (24
poslucháčov) – november 2021 až máj 2022.
Školenie trénerov UEFA Graasroots C
V roku 2021 boli zrealizované v spolupráci s príslušnými ObFZ len 2 školenia (BB, RK)
formou kontaktnej ale aj dištančnej výuky – počet vyškolených trénerov 35.
Ďalšie vzdelávanie trénerov - semináre na predĺženie platnosti trénerských licencií
UEFA B a UEFA GRASSROOTS
V roku 2021 sa neuskutočnil ani jeden kontaktný doškoľovací seminár (vzhľadom na prísne
protipandemické opatrenia).V priebehu celého roka mohli tréneri využívať na získavanie
potrebných hodín doškolenia dištančnú formu doškoľovania trénerov cez platformu
vzdelávanie.digital – tréner môže získať potrebné hodiny na predĺženie licencie zakúpením a
vypočutím si odborných webinárov ( k dispozícii viac ako 38 hodín prednášok pre rôzne
úrovne licencií).
Školenie a doškolenie rozhodcov a delegátov zväzu (R a DZ)
V roku 2021 sa z dôvodu prísnych opatrení zo strany štátu voči šíreniu COVID-19 nepodarilo
zorganizovať pravidelné zimné semináre rozhodcov a delegátov. Nakoľko opatrenia trvali
celú jar 2021, prezenčne boli zorganizované akcie až v jeho 2. polovici nasledovne:
1. Letný odborný seminár R a DZ SsFZ, prezenčná časť seminára licencie A (predtým
v termíne 28.6.-8.7.2021 cez TEAMS) sa uskutočnili 23.7.2021 v Banskej Bystrici.
2. Fyzické previerky všetkých R a náhradný letný seminár R a DZ SsFZ sa uskutočnili
9.9.2021 v Banskej Bystrici.
3. Náhradné fyzické previerky R SsFZ 29.9.2021 v Banskej Bystrici.

Nominačné listiny R a DZ
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Na nominačných listinách SsFZ bolo na začiatku roku 2021 – 183 rozhodcov a 65 delegátov
zväzu. V priebehu kalendárneho roka 2021 ukončilo svoju činnosť 11 rozhodcov, avšak
vďaka spolupráci s KR ObFZ bolo od jarnej časti súťažného ročníka doplnených 10
nováčikov. Pred letným seminárom KR disponovala na nominačnej listine (NL) 177
rozhodcami a 65 delegátmi zväzu.
Administrácia
• v mzdovej oblasti
SsFZ, tak ako iné športové zväzy, prevzal na seba administratívne povinnosti
zamestnávateľa vo vzťahu k delegovaným osobám (R a DZ). Jedná sa o R a DZ súťaží
SsFZ, časť R z nominačných listín jednotlivých ObFZ (súťaže mládeže). Táto agenda,
spolu s osobami zabezpečujúcimi činnosť výberov SsFZ, a iné činnosti vykazovala v roku
2021 spolu 336 osôb na DVP, DPČ, DBPŠ
a tvorila značnú časť administrácie
sekretariátu SsFZ.
•

v matričnej oblasti
Dôležitou zložkou činnosti sekretariátu SsFZ je futbalová administrácia v matričnej
oblasti. V priebehu roku 2021 schválilo matričné miesto pri SsFZ spolu 1 826 žiadostí
o vydanie registračného preukazu, vybavilo 1.185 žiadostí o registráciu hráčov. Žiadosti
o transfer hráčov v matričnej pôsobnosti SsFZ riešila administratíva SsFZ nasledovne:
o prestup bez obmedzenia - podaných žiadostí bolo 382
o prestup s obmedzením – schválených bolo 1.330 žiadostí

•

administácia komisií SsFZ

ŠTK – riešila v roku 2021 442 podaní prostredníctvom ISSF
• 331 – prihlášky do súťaží (schválených 100 dospelí, 218 mládež)
• 68 – žiadostí o zmenu termínu
• 43 – všeobecné podania
KM – 298 podaní,
DK - prijala v období:
• od 1.1. do 30.6. 2020 – 9 podaní a 13 uznesení
• od 1.7. do 31.12. 2020 – 207 podaní a 352 uznesení
EK - 10 podaní,
OK – v roku 2021 rozhodla o štyroch odvolaniach voči rozhodnutiam DK,
KR - 159 podaní
Pravidlá poskytovania finančných príspevkov z prostriedkov SsFZ na podporu
vydávania publikácií venovaných vzniku a histórii činnosti futbalových klubov
v mestách a obciach regiónu stredného Slovenska – slúžia na podporu vydávania publikácií
mapujúcich históriu futbalu (futbalových klubov) na strednom Slovensku. V roku 2021 bolo
podporené vydanie publikácií :
• Publikáciu vydanú pri príležitosti 100 rokov futbalu v Martine vo výške 300€
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Tradičné ankety SsFZ
Vzhľadom na situáciu s pandémiou Covid 19 sa tradičné ankety a vyhlásenie najlepších
hráčov, trénerov a rohodcov za rok 2020 neuskutočnili.
Projekty SFZ, na ktorých regionálne participoval v roku 2021 SsFZ:
-

-

TIPOS III. liga, SsFZ sa snažil spolupracovať pri získaní hlavného partnera
Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – projekt MŠ VVaŠ
a SFZ Rok 2020 bol etapou realizácie projektov III. časti v ktorej schválil VV SFZ 86
projektov v pôsobnosti SsFZ. Rok 2020 mal byť rokom realizácie väčšiny projektov
v III. etape. Pandemická situácia však výrazne ovplyvnila aj tento významný projekt
a viacero jeho akcií sa presunulo do roku 2021.
V uplynulom roku sa SsFZ angažoval v pomoci pri rekonštrukcii ihrísk s umelou
trávou (UT) na strednom Slovensku – Rimavská Sobota, areál Pltníky Martin
Rovnaká činnosť sa realizovala aj pri výstavbe štadiońa v B. Bystrici – Radvani a pri
projekte JUPIE futbalová škola Mareka Hamšíka.
Príprava projektu zameraného na modernizáciu infraštruktúri FK v rámci akcie SFZ
EURÁ z EURA
Projekt zmien a doplnkov legislatívy SFZ (SP, DP, RaPP)
Maximálne úsilie venoval SsFZ v roku 2021 príprave a realizácii prestavby svojho
sídla
Projekt SFZ s firmou Tempus – SsFZ môže využívať 1 vozidlo Renault Megane
v zmysle dohody so SFZ Marketing, s.r.o.,
INFORMAČNÝ SYSTÉM SLOVENSKÉHO FUTBALU (ISSF) – SsFZ využíva
všetky dostupné možnosti, ktoré toto unikátne prostredie ponúka pre skvalitnenie
práce futbalových funkcionárov, ich komunikácie s orgánmi futbalových zväzov
i jednotlivých FK medzi sebou a zároveň poskytuje všetky potrebné informácie
futbalovej verejnosti.

II. Prehľad dosiahnutých športových výsledkov
MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE
Kompletný prehľad všetkých dosiahnutých výsledkov a umiestnení v súťažiach riadených
SsFZ v roku 2021 je prístupný v systéme ISSF na www.ssfz.futbalnet.sk.
NEMAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE A VÝBERY SsFZ
Činnosť výberov SsFZ v kategórii dievčat:
2021- jarná časť:
Šte pred zavedením protipandemických opatrení stihol absolvovať štvrtý zraz výber WU14,
ročník narodenia 2006. 19. Februára sa v areáli ZŠ v Martine – Košútoch stretli dievčatá tejto
vekovej kategórie naposledy. Vzhľadom na to, že už niekoľko týždňov opatrenia paralyzovali
športový život na Slovensku, bola to neplánovane posledná spoločná akcia tohto ročníka.
Neuskutočnil sa ani tradičný jarný turnaj výberov WU14 všetkých RFZ.
2021 - jesenná časť:
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Po letnom uvoľnení opatrení stihli KŽF zorganizovať dva kontrolné zrazy žiačok WU1,
tentokrát už ročník narodenia 2007.
Prvý zraz sa uskutočnil 31. augusta 2020 v Ružomberku, na štadióne MFK. Hlásilo sa na ňom
28 hráčok z dvadsiatich klubov. Tento zraz sledoval z tribúny aj reprezentačný tréner
kategórie Slovensko WU15 Peter Januška.
Druhý zraz sa uskutočnil 15. septembra 2020 v Ružomberku – Černovej.
Poslednou akciou, ktorú stihol výber SsFZ WU14 v roku 2020 absolvovať, bol výjazd do
Senca, v rámci ktorého odohral stretnutie proti rovnako starému výberu dievčat
z Bratislavského FZ. Na tento výjazd nominoval tréner 18 hráčok z 15 klubov.
Trénerom výberu SsFZ WU14 bol v roku 2020 Julián Krul, asistentom trénera Lukáš Karabin,
vedúcim družstva Ján Matonok a koordinátorkou výberov Miroslava Migaľová.

III.

Ročná účtovná závierka a výrok audítora k nej

Viď príloha

IV.

Prehľad výnosov podľa zdroja ich pôvodu

Aj v roku 2021 boli hlavnou zložkou výnosov SsFZ:
• finančné prostriedky poskytnuté futbalovými klubmi v pôsobnosti
SsFZ prostredníctvom mesačných zberných faktúr (MZF) v roku 2021 v sume
349 948,72 € , z toho:
- úhrada nákladov za činnosť delegovaných osôb v stretnutiach, ktoré uhrádzajú
FK prostredníctvom MZF
306 838,72 €
- delegované osoby mládež – kompenzácia 50 %
23 266,37 €
- štartovné vklady, určené rozpisom súťaží SsFZ, hradené prostredníctvom MZF v roku
2021
15.620,00 €
- poplatky za matričné a registračné úkony v zmysle RaPP, uhradené futbalovými
klubmi v matričnej pôsobnosti SsFZ prostredníctvom MZF
17 890,00 €
- poplatky a pokuty vyplývajúce z DP, RS SsFZ, a iné
9 600,00 €
• Poplatky a pokuty uhradené delegovanými osobami mimo MZF
30,00 €
• Vklady účastníkov školení (tréneri, R a DZ) + fyzické previerky R
2960,00 €
• Príspevky poskytnuté SFZ:
- vyplývajúce zo „Zmluvy o spolupráci a poskytnutí finančných prostriedkov
na podporu amatérskeho futbalu pre regionálne futbalové zväzy“
za rok 2021
195.000,00 €
príspevok na činnosť výberov SsFZ, zabezpečenie projektov (PPTF)
a iných spoločných aktivít (HSM, MCHL, a iné)
14 747,36 €
- regionálne výbery dievčat
2.500,00 €
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V. Meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo
právnických osôb, ktorým poskytol SsFZ zo svojho rozpočtu
prostriedky prevyšujúce sumu 5.000 € a účel na ktorý boli tieto
prostriedky určené.
Viď príloha

VI.

Prehľad nákladov SsFZ a osobitne prehľad nákladov na
prevádzku , mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady
výdavkov

Viď príloha

VII. Stav pohybu majetku a nákladov
Viď príloha

VIII. Návrh na použitie zisku, alebo vyrovnanie straty
Strata v hospodárení v roku 2021 vo výške 26 176,52 € bude zúčtovaná s účtom
„Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov“.

IX.

Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch

V roku 2021 neboli v Stanovách SsFZ, ani v iných predpisoch vydávaných SsFZ vykonané
žiadne zmeny.

X. Zmeny v zložení orgánov SsFZ
Zmeny v zložení orgánov SsFZ (konferencia, výkonný výbor, predsedovia odborných
komisií) v roku 2021 neboli vykonané.
PhDr. Jozef P a r š o,
predseda SsFZ
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