
Opatrenia
smerujúce k     ďalšiemu rozvoju futbalu na strednom Slovensku v     rokoch 2010 – 2013  

(materiál na rokovanie Konferencie SsFZ 19. 12. 2009)

Pri príprave tohto programového dokumentu SsFZ  vychádzal kolektív jeho zostavovateľov z dokumentu 
Opatrenia na zintenzívnenie rozvoja futbalu na strednom Slovensku v rokoch 2006-20010, prijatého 
Konferenciou SsFZ v decembri 2005 a jeho priebežného hodnotenia počas uplynulého volebného obdobia 
VV a Radou SsFZ. Pri hodnotení jednotlivých úloh a zámerov bolo konštatované, že väčšina ťažiskových 
úloh a zámerov bola naplnená. Niektoré zámery z dôvodu nadčasovosti, časovej náročnosti boli splnené 
čiastočne, alebo sa plnia priebežne (vyhodnotenie je materiálom predkladaným konferencii) sa stali 
z dôvodu prirodzenej kontinuity programových cieľov, základom predkladaného materiálu.

I. Činnosť sekretariátu a jeho orgánov

a) Naďalej  považovať  za  najdôležitejšiu  úlohu  sekretariátu  SsFZ  utváranie  komplexného  servisu  pre 
funkcionárov FK pri ich kontakte so zväzovými orgánmi, pri zabezpečovaní športovej činnosti klubov.

b) Svojou činnosťou v spolupráci s vlastníkom budovy vytvárať také podmienky v sídle zväzu, aby mohli všetky 
volené  orgány  SsFZ,  ako  aj  odborné  komisie  nerušene  vykonávať  svoju  činnosť.  Zároveň  zvýšiť  úroveň 
priestorov, v ktorých zástupcovia FK zdržujú v čase rokovania odborných komisií.

c) V súčinnosti s vedením SFZ a SZTK vyvíjať iniciatívu, aby budovy SZTK v ktorých sídlia RFZ a ObFZ prešli 
postupne pod ich správu. Využívať vplyv zástupcov SFZ v orgánoch SZTK k tomu, aby sa v rámci finančných 
možností modernizovali budovy v Martine a v Lučenci.

d) Vzhľadom k tomu, že sa web. stránka zväzu stala jednoznačným a najdôležitejším kanálom slúžiacim na
      prenos informácií z orgánov zväzu do futbalového hnutia, ale aj smerom k futbalovej verejnosti o aktivitách
      zväzu, venovať tejto trvale maximálnu pozornosť. Neustále dbať, aby boli všetky informácie priebežne
      aktualizované a komplexné. Umiestniť na stránku aktuálne tlačivá a tlačoviny potrebné pre funkcionárov pri
      zabezpečovaní činnosti vo futbalových kluboch.
e) V súlade s novým Prestupovým poriadkom pre neprofesionálnych futbalistov zabezpečiť, v čase na to 
      určenom, aby všetky žiadosti o registračné a matričné úkony boli neodkladne vybavené. V prípade informácií 
      o registrácii hráčov prijímať a odpovedať vo forme e-mailovej pošty.
f) Pokračovať, v súlade s rozhodnutím orgánov SsFZ v bezhotovostnom platobnom styku pomocou poštových
      peňažných poukazov. Zároveň prijať jasné pravidlá pre využívanie moderných spôsobov bezhotovostných 
      úhrad pomocou služieb internet bankingu a preskúmať možnosť využiteľnosti a efektívnosti 
      umiestnenia platobného terminálu pre bezhotovostnú úhradu platieb bankomatovou kartou na sekretariáte
      SsFZ.
g) Postupne  vytvárať  podmienky  a jednoznačné  pravidlá,  aby  postupne  prebiehala  komunikácia,  medzi 

sekretariátom a volenými orgánmi ako aj medzi sekretariátom a futbalovými klubmi,  v elektronickej podobe.
h) Podieľať  sa  na  projekte  SFZ  (UEFA)  pre  elektronizáciu  spracovania  štatistických  dát  s jeho  postupným 

praktickým využitím aj v podmienkach SsFZ.
i) V spolupráci s volenými orgánmi a   odbornými komisiami SsFZ zabezpečiť, aby nezostal ani jeden podnet, 

žiadosť, pripomienka alebo sťažnosť bez odpovede.

II. Štruktúra a riadenie súťaží

a)   Stabilitu súťaží a zaužívanú termínovú listinu trvale považovať za základnú podmienku pre systematickú prácu,
      vo futbalových kluboch. Jedinou výnimkou je naďalej snaha všetkých orgánov SsFZ o návrat ku systému dvoch
      najvyšších súťaží v riadení SFZ. Pre túto myšlienku trvale získavať podporu zástupcov VsFZ.
b)   Pri výbere členov odborných komisií SsFZ klásť dôraz na odborné, ale aj ľudské kvality funkcionárskeho 

aktívu. V rámci trendu, v súlade so znením Stanov SsFZ, znižovania vplyvu aktívnych rozhodcov na rozhodnutia 
volených  orgánov  a komisií  SsFZ,  neschváliť  za  nového  člena  odbornej  komisie  aktívneho  rozhodcu 
z nominačnej listiny rozhodcov SsFZ. Naďalej znižovať podiel aktívnych delegátov  súťaží SsFZ v odborných 
komisiách. Na základe samosprávneho princípu riadenia zvýšiť vplyv funkcionárskeho aktívu FK  na riadenie 
a správu súťaží SsFZ.

c)   V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok zabezpečiť prostredníctvom príslušných riadiacich komisií 
také  opatrenia,  aby  sa  zamedzilo  poškodeniu  hracích  plôch,  ako  aj  neefektívnym  nákladom  na  cestovné 
v prípade opakovania takého MFS.

d)   Po vzore licenčného systému pre III. ligu spracovať podobné normy pre IV a V. ligu. Trvalým zhromažďovaním
      a vyhodnocovaním informácií o stave hracích plôch a objektov zabezpečiť aby sa tieto dokumenty stali vodítkom 



      ku skvalitneniu atmosféry a prostredia pre jednotlivé MFS.
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e)   V období medzi konferenciami pokračovať, v prípade záujmu zo strany FK, v tradičných stretnutiach vedenia
SsFZ so zástupcami  futbalových klubov jednotlivých súťaží ako najefektívnejší spôsob vzájomnej komunikácie.

f)    Po skúsenostiach z uplynulého obdobia pokračovať citlivo v práci s využitím videozáznamov z MFS vo všetkých
       stupňoch súťaží dospelých. Prostredníctvom Komisie pre riešenie sťažností FK na výkon rozhodcov
       v stretnutiach SsFZ B. Bystrica a Komisie rozhodcov SsFZ zabezpečiť, aby ani jeden podnet, či sťažnosť 
       smerujúca k výkonom R a AR a spĺňajúca základné podmienky, neostala nepovšimnutá. Využívať pri tom 
       kvalitne  vybavenú videomiestnosť v priestoroch SsFZ, zariadenú technikou, poskytnutou z programu TALENT.
g)    V snahe o skvalitnenie zaznamenávania priebehu MFS pripraviť v nasledujúcom období, v prípade záujmu
       školenie videotechnikov, prípadne hlavných usporiadateľov MFS.
h)    V spolupráci s ObFZ v súlade s programom TALENT utvárať podmienky pre prípravu a trvalý odborný rast 

 mladých rozhodcov, ktorí budú spĺňať všetky podmienky pre zaradenie do súťaží SFZ vrátane jazykových.
i)     Trvale zvyšovať nároky na odborné, ako aj charakterové predpoklady pri výbere na funkciu delegáta zväzu

    ako zástupcu zväzu na MFS.
j)     Pripraviť odborné stanovisko (ZK a TMK) k problematike trvalého používania hracích plôch s umelým povrchom
       a jeho vplyv na organizmus najmä mladých futbalistov. Na základe tohto stanoviska pripraviť úpravu príslušných
       častí rozpisu súťaží.
j)     V súvislosti s účinkovaním reprezentačného výberu SR na MS v JAR usporiadať záver súťaží SsFZ (dospelí,   

    mládež) tak, aby navzájom nekolidovali.

III. Mládežnícky futbal a zvyšovanie úrovne hry

a) Súčasný model súťaží SsFZ v kategórii dorastu vytvára optimálne podmienky pre zápasovú prax i súťaživosť 
v tejto vekovej kategórii  a nebude ho potrebné zásadne meniť.  V prípade pretrvávajúceho tlaku FK, ktorých 
družstvá štartujú v II. LSDV a LMDV iniciovať návrh na iné usporiadanie súťaží v tejto vekovej kategórii v ktorej 
bude športová úroveň adekvátna vynaloženým  nákladom (najmä na cestovné).

b) Na  základe  záujmu  družstiev  o štart  v dvojičkových  súťažiach  žiakov  ako  i priaznivých  ohlasoch  z hnutia 
považuje SsFZ uvedený model za ekonomicky výhodný, podporujúci systematickú prácu s mládežou v kluboch. 
Z hľadiska  krokov  podporujúcich  metodickú  postupnosť  bude  presadzovať,  v súlade  s trendom,  aby  sa  v 
kategórii  mladších  žiakov  naďalej  využívali  formy malého  futbalu  (skrátená  hracia  plocha  a zníženie  počtu 
hráčov) ako i oceňovanie individuálnevo výkonu  (odovzdávanie medailí, nezverejňovanie tabuliek). V kategórii 
prípravky nebude SsFZ riadiť žiadnu súťaž a  bude maximálne podporovať organizáciu futbalových turnajov 
a iných súťaží  v jednotlivých ObFZ formou malého futbalu (na šírku ihriska).

c) Naďalej v spolupráci s ObFZ a školami pripravovať Medzioblastné turnaje žiakov U-12, NIKE PREMIER CUP U-
15,  McDonalds  CUP,  Coca  Cola  CUP,  Danone CUP a pre  žiakov  U-13  pravidelne  organizovať  a pripraviť 
finálový turnaj MINI CHAMPION liga v B. Bystrici,  ktorý sa hrá na novopostavených miniihriskách s umelým 
povrchom.

d) Vzhľadom na náročné klimatické podmienky nášho regiónu všestranne podporovať výstavbou hracích plôch 
s umelým povrchom  rovnomerne vo všetkých častiach regiónu. S prihliadnutím na klimatickú náročnosť ZA 
kraja.

e) Publikovaním  aktuálnych  výsledkov  súťaží  SsFZ,  výsledkov  družstiev  regionálnych  výberov,  vyhlasovaním 
najúspešnejších  jednotlivcov  a kolektívov  ako  aj  trénerov  popularizovať  futbalovú  hru  najmä medzi  mladou 
generáciou.

f) Od súť. roč. 2006/07 v rámci vyhodnotenia vyhodnocovať aj najlepších strelcov v ml. súťažiach: III. LSD a MD, 
IV. líg dorastu, V. líg dorastu, II. líg SŽ a MŽ, III. líg SŽ a MŽ.

g) Pokračovať  v podpore  vybraných  mládežníckych  turnajov  na  teritóriu  stredného  Slovenska  z dôrazom  na 
zaradenie výberov SsFZ, čím zabezpečovať možnosť konfrontácie a výmeny skúsenosti s ostatnými regiónmi 
Slovenska a zahraničím.

h)   Minimálne 1x ročne v spolupráci so SFZ  zabezpečiť účasť dvoch regionálnych výberov na kvalitnom
      medzinárodnom turnaji v zahraničí.
i)    Výraznejším spôsobom sa spolupodieľať na organizácii jedného z najstarších dorasteneckých futbalových 
       turnajov „Turnaj SNP“ v B. Bystrici s perspektívou účasti regionálnych resp. národných výberov zo 
       zahraničia.
j)     Rozširovať ponuku odbornej literatúry a časopisov v metodickom kabinete SsFZ o najnovšie publikácie v knižnej 
       podobe ale i na video a DVD nosičoch.
k)    V spolupráci so SFZ na základe projektov MŠ SR  doplniť didaktickú techniku SsFZ pre potreby organizácie 
       školení trénerov, rozhodcov DZ a funkcionárskeho aktívu SsFZ.
l)     Minimálne 1 x ročne pripraviť doškoľovací  a rekvalifikačný seminár trénerov súťaží SsFZ a po splnení
       podmienok akreditácie školení na MŠ SR zo strany SFZ organizovať školenie EURO B – licencie (2 x ročne).
m)   V spolupráci s TMK ObFZ pravidelne pripraviť oblastnú a medzioblastné výbery U-12 a následne pripraviť



 regionálne výbery U-13 a U-14 pre účasť na reg. turnajoch SFZ. Neustále skvalitňovať zloženie realizačných 
tímov týchto výberov ako aj ich materiálno-technické zabezpečenie.
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n)    Pokračovať v dôslednej kontrole trénerských  licencií pred MFS v súť. SsFZ.
o)    Nepoľaviť v odhaľovaní a tvrdom postihu najmä dospelých aktérov neoprávnených štartov hráčov na cudzí RP
       v MFS žiakov a dorastu.
p)    Pripraviť koncept plnenia podmienok „Odznaku SsFZ“ (zlatý, strieborný) v súťaži technickej zručnosti na 
       masovom základe pre priaznivcov futbalu každého veku.
r)   Každoročne pripraviť (KM a TMK) konferenciu mládežníckych trénerov SsFZ ku problematike športovej prípravy 
     mladých futbalistov do 15 rokov.
s)   Ak to dovolia možnosti zväzu pripraviť (1 krát ročne) stáž členov TMK v blízkom zahraničí s konkrétnymi
      výstupmi na seminári trénerov súťaží SsFZ a konferencii mládežníckych trénerov SsFZ.

IV. Oblasť ekonomického zabezpečenia

a) V  záujme  komercionalizácie  regionálneho  futbalu  zriadiť  vo  Výkonnom  výbore  SsFZ  funkciu  ekonomicko-
marketingového managera a zabezpečovať tak, spolu s inými reklamnými a sponzorskými aktivitami finančné 
prostriedky, ktoré budú využité na rozvoj mládežníckeho futbalu na strednom Slovensku.

b) V spolupráci  so  SFZ s využitím  zdrojov  z projektu  Regionálny dom futbalu  a prostriedkov  rezervného fondu 
SsFZ pripravovať možnosti riešenia výstavby Domu futbalu v B. Bystrici.

c) Prípravou kvalitných projektov vo všetkých oblastiach činnosti zväzu sa naďalej uchádzať o získanie finančných 
prostriedkov  zo  štátneho  rozpočtu,  rozpočtu  samospráv,  rôznych  fondov  a iných,  ktoré  budú  slúžiť  na 
skvalitnenie činnosti SsFZ a jeho členov.

d) Dôslednejším  uplatňovaním  už  platných  inštitútov  Futbalových  noriem,  najmä  za  zabezpečenie 
nadštandardných postupov (urýchlená registrácia a matričné úkony) získať ďalšie zdroje pre činnosť zväzu a na 
základe  rozhodnutia  orgánov  SsFZ  aj  jednotlivých  ObFZ  ich  použiť  na  skvalitnenie  najmä  mládežníckeho 
futbalu.

Na základe podkladov spracoval: L. Matejka
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