
Opatrenia
na zintenzívnenie rozvoja futbalu na strednom Slovensku v rokoch 2006-2010

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

I. Činnosť sekretariátu SsFZ a jeho orgánov

a) Za prioritnú  úlohu  sekretariátu  SsFZ považovať  vytváranie  servisu  pre  funkcionárov  FK  vo  všetkých 
oblastiach činnosti zväzu.

Plnenie : úloha trvalá
b) V spolupráci so správcom budovy v ktorej sídli sekretariát zväzu vytvárať optimálne podmienky pre činnosť 

volených orgánov zväzu, ako aj práce všetkých odborných komisií. Za týmto účelom zabezpečiť aj výmenu 
nábytku, alebo jeho častí v uvedených miestnostiach.
Plnenie :  V spolupráci  so  správcom  budovy  boli  vymenené  akumulačné  pece  za  plynové  kúrenie 
s radiátormi,  vymenené  elektrické  rozvody,  okná  za  plastové  a oprava  podláh  a celá  budova  bola 
zateplená.  

c) V spolupráci s vedením SFZ vyvíjať iniciatívu, aby budovy SZTK v ktorých sídlia RFZ a ObFZ prešli pod 
ich správu, v prípade záujmu ich odkúpili.

Plnenie :  správcovstvo sa realizuje,  odkúpenie – V. Krtíš,  budova v Lučenci v riešení,  budova v Čadci  
zateplená.

d) Trvale  zabezpečovať  dokonalú  informovanosť  celého futbalového  hnutia  na strednom Slovensku,  ale 
najmä funkcionárov FK o všetkých rozhodnutiach orgánov SsFZ, odborných komisií a pod. Na toto využiť 
aj  pripravované  zmeny  redakčných  zámerov  v denníku  SME  na  doriešenie  spôsobu  a formy 
uverejňovania  Spravodajcu  a DL a ďalších  oznamov SsFZ.  Zároveň ešte  dôslednejšie  využívať  web 
stránku SsFZ.

    Plnenie: vzhľadom na redakčný zámer denníka SME a na potreby SsFZ sa stala jednoznačným 
    informačným kanálom medzi SsFZ a futbalovým hnutím naša webovská stránka.
e) Umiestniť  na  web  stránku  Stanovy,  Organizačný  poriadok  SsFZ,  umiestniť  a aktualizovať  zoznam 

trénerov v pôsobnosti SsFZ, vzory tlačív používaných pri zabezpečovaní futbalových stretnutí a bežnej 
prevádzky FK. Zároveň stránku sprehľadniť a zmodernizovať jej grafickú stránku.

       Plnenie :  splnené z                                                                                                                                   
f) Trvale zabezpečovať stav, aby matričné miesto na SsFZ, pri predložení kompletných podkladov vybavilo 

každú žiadosť o registračný úkon v termíne. Pomocou databázy Matriky SFZ zabezpečiť trvalú kontrolu 
predložených podkladov k matričným úkonom.

Plnenie : úloha trvalá
g) V spolupráci s volenými orgánmi a odbornými komisiami naďalej zabezpečovať stav, aby nezostala bez 

odpovede ani jedna sťažnosť, dopyt, pripomienka alebo námet adresovaný na SsFZ.
Plnenie : úloha trvalá                                                       

II. Štruktúra a riadenie súťaží

a) Naďalej  považovať  stabilitu  súťaží  a zaužívanú  termínovú  listinu  za  základ  pre  systematickú  prácu  vo 
futbalových kluboch.
Plnenie : úloha trvalá                                                                                 

       Po Konferencii SFZ v súvislosti so zmenami republikových súťaží zabezpečiť jasné pravidlá pre postup
      a zostup družstiev a zabezpečiť kvalitnú informovanosť FK o týchto pravidlách.

Plnenie : úloha splnená
b) Premysleným výberom členov  odborných  komisií  v spolupráci  s ObFZ zvyšovať  ich  odbornú  aj  ľudskú 

úroveň a pokračovať v trende postupného znižovania vplyvu aktívnych R a DZ na rozhodnutiach volených 
orgánov  a riadiacich  komisií.  Postupne  zabezpečiť,  aby  vo  volených  orgánoch  a komisiách  SsFZ 
nepracoval ani jeden aktívny rozhodca súťaží SsFZ.
Plnenie :  prihliadnuc k pretrvávajúcemu nezáujmu o výkon týchto  dobrovoľných  funkcií  je  úloha veľmi  
náročná, od konferencie však nepribudol do odborného aktívu SsFZ ani jeden aktívny rozhodca súťaží  
SsFZ, momentálny stav sú traja.

c) Ochranu hracích plôch pred poškodením vplyvom nepriaznivého počasia naďalej považovať za prioritnú 
úlohu všetkých zainteresovaných. Naďalej citlivo reagovať na takéto situácie najmä v riadiacich komisiách, 
ako aj osvetou pri seminároch R.
Plnenie : úloha trvalá
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d) Ukončiť pasportizáciu hracích plôch družstiev štartujúcich v súť. SsFZ. 

Plnenie : úloha splnená
       Po vzore III. líg spracovať licenčné podmienky pre štart družstiev v jednotlivých stupňoch súťaží až po 
       ObFZ.
       Plnenie : z dôvodu vzniku II. líg bola nahradená väčšina bývalých účastníkov III. ligy družstvami z nižších
       súťaží a nebolo možné okamžite uplatňovať podmienky licenčného systému. Od súťažného ročníka 
       2008/2009  je licenčný systém pre III. ligu súčasťou prihlášky do súťaží. Minimálna vybavenosť ihrísk
       pre IV. a V. ligy  bude súčasťou RS 2009/2010.
       Upresnený zoznam pomocných hracích plôch sprístupniť na web stránke SsFZ.
       Plnenie : v Spravodajcovi SsFZ bol uverejnený zoznam.
e) Vzhľadom k pretrvávajúcemu záujmu FK jednotlivých súťaží pokračovať v príprave pravidelných stretnutí s 

vedením SsFZ. Tieto stretnutia považuje vedenie SsFZ za najefektívnejší spôsob vzájomnej  spolupráce a 
informovanosti. Zistené poznatky, námety a pripomienky z týchto stretnutí využiť v práci komisií, príprave 
RS aj pri zmene zaužívaných postupov.
Plnenie :  úloha trvalá, po uskutočnení porád schváli  VV SsFZ opatrenia a konkrétne úlohy pre odborné 
komisie SsFZ.                                                                                  

f) Naďalej  pokračovať  v objektivizácii  pohľadu  na  výkony  R,  ale  aj  činnosť  DZ  citlivou  prácou 
s videozáznamom v súťažiach, v ktorých má táto činnosť jasné pravidlá (III. a IV. ligy).
Plnenie : každý podnet, ktorý spĺňa náležitosti podľa RS, je predmetom konania príslušných komisií KpRS  
a KR SsFZ s konkrétnym výstupom príslušných komisií. V jarnej časti súťaž. roč. 2006/2007riešila KpRS 9 
sťažností na výkony R a AR a KR  55 sťažností doložených videozáznamom. V jesennej časti 2007/2008 
KpRS 6 a KR 57 sťažností doložených videozáznamom, v jarnej časti 2007/2008 KpRS 1 a KR k 18.6. 2008 
48 sťažností. V jesennej časti súťažného ročníka 2008/2009 zaevidovala KpRS 30 podnetov od FK a po 
splnení podmienok prijala a doriešila 3 sťažnosti na výkon R a sekretariát vyžiadal pre odborné komisie 58 
videozáznamov z MFS. V jarnej časti 21 podnetov, z nich KpRS vyhodnotila 4, videozáznam bol žiadaný 
z 35 MFS z ktorých väčšinu vyhodnotila KR a prijala opatrenia.

       Pripraviť sa organizačne i kádrovo na postupné zavedenie takýchto pravidiel (v prípade jasného záujmu 
       FK) aj do V. líg. 
       Plnenie : úloha splnená
       Získaný videomateriál využiť pri školeniach a seminároch R a DZ, 
       Plnenie : plní sa na zimných seminároch R a DZ.
       Pripraviť alternatívu (spôsob riešenia), aby sa odmeny R a DZ vyplácali na SsFZ.
       Plnenie : Od jesennej časti súťažného ročníka 2008/2009 vyplácal sekretariát SsFZ R a DZ III. ligy, od
       jarnej časti, na základe priaznivej odozvy FK aj R a DZ v IV. ligách bezhotovostným spôsobom.
g) Pokračovať v omladzovaní zboru R a sústrediť sa na tých, ktorý majú jazykové predpoklady.

Plnenie  :  od konania konferencie SsFZ došlo k výraznému omladeniu rozhodcovského zboru, súčasťou 
zimných seminárov R a zrazov Talent – mentor je aj preskúšanie rozhodcov zo znalosti anglického jazyka,  
posledne takúto skúšku vykonal u rozhodcov na zimnom seminári v roku 2008  p. Jozef Marko.

h) Na základe skúseností vytipovať najbežnejšie sa opakujúce nedostatky pri podávaní žiadosti, podkladov (k 
registrácii,  matričným  úkonom  a pod.),  spracovať  vzory  postupov  pri  predkladaní  žiadostí,  podkladov 
(matričné a registračné úkony,  disciplinárne konanie a pod.)  tieto zverejňovať v Spravodajcovi  SsFZ i na 
web stránke SsFZ.
Plnenie :  Na  web. stránke SsFZ sú umiestnené vzory  tlačív,  bežne používaných FK, ďalej  pokyny na 
postup pri registrácii hráčov (i v Spravodajcovi SsFZ), vystavovaní duplikátov RP, výmene neplatných RP, 
postup pri prestupe hráčov do a zo zahraničia. Na ďalších materiáloch sa pracuje (vzor žiadosti o zmenu 
zvyšku trestu, žiadosti o zmenu miesta, času a dňa MFS a pod).

i) V súvislosti s upozornením Revíznej komisie SsFZ a so snahou o sprehľadnenie a zjednodušenie finančnej 
agendy zabezpečiť prechod na bezhotovostný styk pri všetkých operáciách na sekretariáte SsFZ.
Plnenie : úloha splnená.

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. 
Plnenie : úloha trvalá 
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      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).
       Plnenie : aj z dôvodu nedostatočného záujmu samotných klubov sa doteraz nepodarilo zrealizovať.
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 ešte využívali formy malého futbalu (skrátená hracia plocha a zníženie 
počtu hráčov).
Plnenie :  od  súťažného  ročníka  2008/2009  hrajú   mladší  žiaci,  vo  všetkých  súťažiach  SsFZ,  na  
zmenšených hracích plochách.

       A v kategórii prípravky bude maximálne podporovať organizáciu futbalových turnajov a iných súťaží 
       v jednotlivých ObFZ formou malého futbalu (na šírku ihriska).
       Plnenie : úloha trvalá.
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 
umelotrávnatých miniihriskách.
Plnenie : úloha trvalá.

d) Vzhľadom  na  náročné  klimatické  podmienky  nášho  regiónu  všestranne  podporovať  výstavbou 
umelotrávnatých hracích plôch v rámci projektu UEFA a SFZ, rovnomerne vo všetkých častiach regiónu. 
S prihliadnutím na klimatickú náročnosť ZA kraja.
Plnenie  :  v rokoch 2004 – 2007 bolo postavených v projekte SFZ v našom regióne 47 miniihrísk, z toho 
v ZA kraji – 26 a v BB kraji – 21. V projekte pokračuje Úrad vlády SR. Podrobný prehľad ihrísk s umelým 
povrchom v stredoslovenskom regióne sa nachádza v materiáloch konferencie.

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.
Plnenie : úloha trvalá, od súťažného ročníka 2008/2009 nezverejňuje SsFZ výsledky a tabuľky v súťažiach 
mladších žiakov, ale oceňuje, v súlade s moderným trendom, individuálny výkon medajlou.

f) Od súť. roč. 2006/07 v rámci vyhodnotenia oceňovať 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.
Plnenie :  komisia  mládeže  SsFZ  vyhodnocuje  najlepších  strelcov  jednotlivých  súťaží,  z organizačných 
dôvodov ich neoceňuje.

g) Pokračovať  v podpore  vybraných  mládež.  turnajov  na  teritóriu  stredného  Slovenska  z dôrazom  na 
zaradenie  výberov  SsFZ,  čím  zabezpečovať  možnosť  konfrontácie  a výmeny  skúsenosti  s ostatnými 
regiónmi Slovenska a zahraničím.
Plnenie :  VV SsFz schvaľuje zoznam vybraných turnajov mládeže aj s výškou príspevku. V roku 2007 to 
bolo 13 turnajov s celkovou výškou príspevkov  150.000,-SK, v roku 2008 je schválený zoznam 15 turnajov 
s príspevkami  vo  výške  170.000,-SK.  Pre   rok  2009  schválil  VV  SsFZ  zoznam 18  turnajov  a finančnú 
čiastku na ich podporu vo výške 6 700 € (201.844,-SK).

       Pokračovať v spolupráci s districtom OISE z Francúzska, v prípade zabezpečenia fin. prostriedkov aj 
       Recipročnej účasti výberov SsFZ vo Francúzsku.
       Plnenie : paradoxne pre finančné problémy zahraničného partnera sa  momentálne v spolupráci
       S francúzskym partnerom nepokračuje. V dňoch 16. – 21.5. 2009 sa zúčastnil výber SsFZ´ 90 – 57.ročníka
       Medzinárodného futbalového turnaja dorastu Kvarnerska rivijera v Chorvátsku.
       Minimálne 1x ročne v spolupráci so SFZ a KŠC BB a ZA, zabezpečiť účasť dvoch regionálnych výberov na
       kvalitnom medzinárodnom turnaji v zahraničí.
       Plnenie : plnenie uvedené v predchádzajúcom bode.
       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.
       Plnenie : od roku 2008 je SsFZ spoluorganizátorom tohto turnaja.
h) Rozširovať  ponuku  odbornej  literatúry  a časopisov  v metodickom kabinete  SsFZ  o najnovšie  publikácie 

v knižnej podobe ale i na video a DVD nosičoch.
Plnenie : úloha trvalá 
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i) V spolupráci  so  SFZ  na  základe  projektov  MŠ  SR  a KŠC  zakúpiť  didaktickú  techniku  pre  potreby 
organizácie školení trénerov, rozhodcov DZ a funkc. aktívu SsFZ.
Plnenie  :  z predmetných prostriedkov a z prostriedkov SsFZ boli zakúpené a pri práci odborných komisií  
najmä pri školeniach a doškoleniach využívajú notebook, dataprojektor, kamera, televízor a DVD rekordér.

j) Minimálne  1x  ročne  pripraviť  doškoľovací  seminár  trénerov  súťaží  SsFZ  a pravidelne  a podľa  záujmu 
organizovať školenie EURO B – licencie.
Plnenie :  pravidelne  v mesiaci  november  sa  uskutočňuje  doškoľovací  seminár  trénerov  súťaží  SsFZ  
a rekvalifikačný seminár trénerov III. triedy na EURO B licenciu. TMK organizuje ročne 3 školenia trénerov  
III. triedy /UEFA B licencie (v prvom polroku 2009 pozastavené z dôvodu akreditácie školení SFZ na MŠ 
SR).

k) 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.
Plnenie : úloha trvalá  

l) Pokračovať v dôslednej kontrole trénerskych  licencií pred MFS v súť. SsFZ.
Plnenie : plní sa, 2x ročne, po skončení príslušnej časti súťažného ročníka prejedná VV SsFZ.

m) Pokračovať  v odhaľovaní  a tvrdom postihu  najmä  dospelých  aktérov  neoprávnených  štartov  hráčov  na 
cudzí RP v MFS žiakov a dorastu.
Plnenie : úloha trvalá.    

IV. Oblasť ekonomického zabezpečenia

a) Zväz za posledné roky sériou úsporných opatrení, obmedzovaním výdavkov, až po obmedzovanie svojej 
činnosti v určitých oblastiach udržal stav, že nemusel zvýšiť poplatky a vklady FK. No do budúcnosti bude 
musieť k takémuto kroku aj keď v obmedzenej miere postúpiť.
Plnenie : od súťaž. roč. 2006/2007 III. liga – 15.000,-SK, IV. ligy – 11.000,-SK, V. ligy – 7.000,-SK, Rada 
SsFZ  na  svojom  zasadnutí  v decembri  2008  schválila,  vzhľadom na  prechod  na  menu  EURO  výšku  
štartovného vkladu: III. liga – 500€, IV: ligy – 370€, V. ligy – 230€.            

b) Sponzorskými a reklamnými aktivitami vytvárať zdroje a tieto spolu s prostriedkami získanými ako prijímateľ 
2% zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb, použiť výhradne na podporu rozvoja mládežníckeho 
futbalu na strednom Slovensku.
Plnenie :  zdroje z reklamných aktivít ročne cca 40.000,-SK sa využívajú na podporu ml. výberov. Zdroje 
z 2% zaplatenej dane mali  výrazne klesajúcu tendenciu a od roku 2007 nevybavil  SsFZ ani  registráciu  
v registri prijímateľov .

c) Dôslednejším  uplatňovaním  už  platných  inštitútov  Futbalových  noriem,  najmä  za  zabezpečenie 
nadštandarných postupov (urýchlená registrácia a matričné úkony) získať ďalšie zdroje pre činnosť zväzu 
a na základe rozhodnutia orgánov SsFZ aj jednotlivých ObFZ.
Plnenie : plní sa.

d) Spracovaním kvalitných projektov sa trvale uchádzať o prostriedky z MŠ SR, KŠC VÚC BB a ZA, ktoré by 
mali poslúžiť na podporu aktivít SsFZ a jeho členov.
Plnenie :  darilo sa najmä pri  získavaní prostriedkov na zakúpenie didaktickej  techniky a príspevkov na 
organizáciu mládežníckych podujatí.

e) Zriadiť pozíciu člena VV SsFZ ekonomicko-marketingového tajomníka, prípadne i s komisiou so snahou 
pripravovať a usmerňovať dlhodobé ekonomické a marketingové zámery zväzu.
Plnenie : komisiu sa doteraz nepodarilo vytvoriť.

Na základe podkladov spracoval: L. Matejka
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