
 

Konferencia SsFZ o mládeži 

V konferenčnej sále Obvodného úradu v Banskej Bystrici dňa 28.3.2014 zorganizoval 

Stredoslovenský futbalový zväz konferenciu venovanú problematike mládežníckeho futbalu na 

strednom Slovensku. 

 

Konferenciu otvoril a viedol podpredseda SsFZ Juraj Pilát, ktorý privítal účastníkov konferencie. 

 

Program konferencie: 

1. Otvorenie konferencie – úvodný príhovor  

2. Smerovanie mládežníckeho futbalu v pôsobnosti SsFZ. Stav početnosti družstiev v 

súťažiach mládeže za ostatné roky, dôvody úbytku družstiev 

3. Koncepcia rozvoja mládež. futbalu na Slovensku, propagácia úspešných klubov v 

práci s mládežou, spolupráca s médiami, zdroje financovania mládež. futbalu, projekt 

GRASSROOTS 

4. Získanie deti pre futbal, skvalitnenie tréningového procesu mládež. družstiev, nové 

formy, trendy 

5. Spolupráca FK so samosprávou, spolupráca SsFZ a ObFZ s FK, školami, obvodnými 

úradmi pri podpore a rozvoji mládež. futbalu. Model mládež. súťaží SsFZ 

6. Skúsenosti v práci s mládežou – zástupcami úspešných mládež. FK v pôsobnosti SsFZ 

7. Diskusia 

 

1. Otvorenie konferencie – úvodný príhovor (predseda SsFZ Jozef Paršo) 

 

- Ocenil účasť prítomných 

- Privítal hostí ( Jozef Turčáni – ZMOS, Ján Greguš, Martin Hasprun, Ján Rosinský, Vladimír 

Lupták – SFZ) 

- Pripomenul dôležitosť konania tejto konferencie, keďže dochádza k úbytku mládežníckych 

družstiev 

- Zaznamenávame úbytok aktivít školského futbalu 

- Poukázal na problémy v oblasti telovýchovy, získavania žiakov do športu a futbalu 

- Na druhej strane, zlepšili sa materiálne podmienky, pribudli ihriská telocvične, mini ihriská 

- Pripravený projekt v spolupráci s Ministerstvom školstva a SFZ ohľadom futbalu na školách 

- Poďakoval mestám a obciam, bez ktorých by futbal na strednom Slovensku nemohol fungovať 

 

Následne vystúpil p. Jozef Žitník, ktorý prezentoval športovú výstroj JOMA: 

- Jedna z najväčších firiem v oblasti športovej výstroje 

- Pri každej objednávke s označením SsFZ – 25% zľava na výstroj 

- 3% z objemu predaného tovaru pôjdu do rozvoja mládežníckeho futbalu 

 

2. Smerovanie mládežníckeho futbalu v pôsobnosti SsFZ. Stav početnosti 

družstiev v súťažiach mládeže za ostatné roky, dôvody úbytku družstiev 

 

Ján Majsniar 

- Privítal hostí a predstavil sa ako nový predseda KM zvolený Konferenciou SsFZ 

- Vyjadril snahu pokračovať v poctivej práci, ktorú vykonával jeho predchodca Ján Hlaváč 



 

- V zmysle motta celej konferencie „Nie poúčať, ale počúvať“ odovzdal slovo bývalému 

predsedovi KM Jánovi Hlaváčovi 

 

Ján Hlaváč 

 

- Na základe materiálov skonštatoval nelichotivý vývoj počtu  mládežníckych družstiev na 

strednom Slovensku za obdobie 2001 – 2013 

- Za pokles mládežníckych družstiev môže najmä: 

o demografia 

o financovanie 

o  malý záujem o trénovanie mládeže, keďže na prvom mieste je práca a zabezpečenie 

rodiny, neostáva toľko času venovať sa trénovaniu ako v minulosti 

 

3. Koncepcia rozvoja mládež. futbalu na Slovensku, propagácia úspešných 

klubov v práci s mládežou, spolupráca s médiami, zdroje financovania 

mládež. futbalu, projekt GRASSROOTS 

 

Martin Hasprún 

- Vysvetlil prácu technického úseku SFZ , pod ktorý patrí aj komisia mládeže 

- Pracuje sa s 5-imi oblasťami: oblasť národných tímov, oblasť vzdelávania trénerov, oblasť 

starostlivosti o športovo talentovanú mládež,  oblasť Grassroots futbalu a oblasť ženského 

futbalu  

- Od roku 2013/2014 je nový licenčný systém mládeže SFZ, v ktorom podporuje SFZ 34 klubov 

( 14 ÚTM a 20 Grassroots licencie) 

- Zmenila sa štruktúra žiackych súťaží (západ + Bratislava, stred a východ) 

- Zmenila sa veľkosť ihriska pre kategórie U12 a U13 

- Upravili sa pravidlá pre prípravky 

o Cieľom toho je, aby sa čo najviac detí zapojilo do hry 

o Každá obec, ktorá dá dokopy 5,6 detí sa môže zapojiť do súťaže prípraviek 

- Zmenili sa licenčné podmienky družstiev mládeže, kluby musia plniť určité kritériá 

- Každý klub, ktorý získa licenciu poberá dotáciu zo SFZ 

- Prijatá nová koncepcia rozvoja mládežníckeho futbalu na Slovensku na najbližších 10 rokov 

- Snaha o vytvorenia typických čŕt slovenského futbalu „Slovenská škola“ 

- Snaha o rozvoj školského futbalu na úrovni ZŠ a SŠ 

- Podporujú akcie pre amatérov a zdravotne znevýhodnených 

- Zdroje financovania sú najmä z Ministerstva školstva, UEFA, FIFA a sponzori 

- Na mládežnícke tímy je vyčlenených 800 000 € 

- Dotujú sa výbery ObFZ a SsFZ 

- Kluby môžu získať finančné prostriedky najmä cez: 

o  Ministerstvo školstva SR (CVČ, granty a pod.) 

o  Program pre mládež 

o  Úrad vlády splnomocnenca pre šport D. Galisa 

o  Nadácia Slovenskej sporiteľne 

o  Súkromné spoločnosti sponzori, partneri 

o  VÚC, mestá a obce 

- Snaha o vytvorenie systému grantov aj pre menšie kluby, ktorých hráči neskôr prechádzajú do 

ÚTM 

 



 

Vladimír Lupták ( koordinátor Grassroots) 

- Je to futbal pre všetkých bez rozdielu 

- Je to futbal detí, mládeže, amatérov, zdravotne postihnutých atď. 

- SFZ chce udržať zdravú futbalovú základňu, z ktorej bude profitovať vrcholový futbal 

- Masový futbal sa nehrá pre finančný profit ale pre radosť z hry 

- Kategórie grassroots: 

o  žiacky futbal 

o  školský futbal 

o  amatérsky futbal 

o  ženský futbal 

o  plážový futbal 

o  futsal 

o  futbal vo voľnom čase 

o  futbal pre deti z detských domovov 

o futbal veteránov, komunít, menšín, unifikovaný futbal a pod. 

- cieľom grassroots programu je zvyšovanie kvality futbalu pre všetkých 

- SFZ pripravuje aktivity na podporu futbalu pre všetkých, dať šancu deťom, hľadať talentovanú 

mládež 

- Príkladom je „ Mini champions liga“ – turnaj pre kategóriu U12 ,  „Coca-cola školský 

pohár“, alebo „Dôvera školský futbal“ 

- SFZ podpísal v rámci grassroots programu zmlvu zo Slovenskou federáciou nepočujúcich 

športovcov 

- Sem patrí turnaj „Turnaj v malom futbale nepočujúch detí“ pre kategóriu U16 

- Ďalším projektom SFZ  je „halová sezóna mládeže“ SFZ 

- Organizuje sa turnaj výberov regionálnych zväzov 

- Organizujú sa letné futbalové tábory pre najtalentovanejších hráčov 

 

Otázka do diskusie p. Lihan (Zvolen) 

Spravil SFZ propagáciu a dal možnosť získať podporu pre kluby v rámci dňa 21.mája, kedy je v celej 

Európe „Grassroots day“? 

 

V. Lupták 

V rámci tohto dňa sa nekonajú žiadne aktivity, nie je vyčlenený len jeden deň. Je rozpracovaný 

projekt, aby sa minimálne v každom okresnom meste konal nejaký malý turnaj na propagovanie 

futbalu.  

 

M. Hasprún 

V budúcnosti sa plánuje organizácia „ Grassroots days“ – týždeň futbalu pre všetkých, ktorý bude 

spočívať v propagácii menších turnajov, pre menšie kluby. Pracuje sa na tom. 

 

Ján Rosinský ( hlavný koordinátor ÚTM SFZ) 

- Skonštatoval, že vidiecky futbal stráca svoje postavenie a masovosť 

- Príčin je viacero, od demografie až po nezáujem o futbal 

- Vytráca sa záujem o telesnú výchovu, deti nie sú vedené k športu 

- Na dedinách chýba motivácia trénerov trénovať deti zadarmo 

- Kluby na dedinách majú zväčša len družstvo dospelých, a tým sa vytráca mládež 

- Východisko môže byť v „Oblastných akadémiách“,  „Regionálnych akadémiách“, ktoré by sa 

vytvárali v spádových oblastiach žiakmi z miestnej ZŠ 

- Mohla by sa vytvoriť športová trieda 



 

- ÚTM si môže spraviť istú základňu, ktorej môže poskytnúť materiálne veci, resp. trénera 

- Samozrejme bez záujmu zo strany zriaďovateľa školy a samotných klubov v obciach to 

nebude možné 

- Na vznik akadémie je potreba štruktúry družstiev, personálne zabezpečenie, infraštruktúra, 

finančné zabezpečenie 

- Dôležité je brať ohľad na samotnú hru, nie na bodové hodnotenie 

- Zodpovednosť za zriadenie takýchto akadémií by mali zobrať ObFZ, RFZ, kluby 

 

Diskusia 

Gustáv Mataj (Bešeňová) 

- Pokiaľ sa nebudú spájať dediny, nebude existovať futbal na Slovensku 

- V každom ObFZ by mala byť zriadená súťaž prípraviek  

- Nie je možné, aby bola na dedinách každá veková kategória 

- Navrhol, aby boli v týchto dedinách súťaže spravené systémom dorast( 11 hráčov, 2x45), st. 

žiaci (11 hráčov, 2x35) , ml. žiaci (7+1, 2x30 min, ihrisko 70x60m), prípravka (8 – 11 roční) 

by bola len jedna 

- Návrh na založenie určitej nadstavby, resp. turnajov (letný a zimný turnaj)  

- Nesúhlasí so zrušením bodovania v kategórii mladších žiakov, deti sú súťaživé 

- V turnaji prípraviek, ktorý sa zorganizoval na Liptove (90 detí) boli po skončení prví traja 

odmenení a zvyšné deti dostali pamätnú zlatú  plaketu za účasť 

- Požiadavka na SFZ, aby inicioval väčšiu snahu o podporu mládežníckeho futbalu 

- Keby neboli mestá a obce, futbal už neexistuje 

 

Ján Rosinský 

- Zmysel hracieho systému prípravky je, aby hralo čo najviac detí čo najčastejšie 

- Preto je lepšie dať dokopy štyroch (8,9 ročných) a štyroch (10,11 ročných), aby hrali všetci 

 

Peter Hujo (ŠK Štiavnik) 

- Súhlasil s vybudovaním športových tried 

- Financovať ju musí ale zriaďovateľ, a preto by mohol SFZ aspoň materiálne prispieť 

- Problém so získaním  propagačných materiálom 

- Deti potrebujú vzor, preto by bolo dobré ponúknuť mládežníkom vstupy za symbolickú cenu, 

aby deti mohli vidieť svoje „vzory“ naživo 

 

Ján Rosinský 

- Čo sa vstupeniek týka, problém je s výberom U21 a reprezentačného A mužstva, treba ti 

zobrať ako námet 

 

M. Hasprún 

- treba komunikovať priamo z ľuďmi, ktorí sa zaoberajú Grassroots futbalom najlepšie na e-

mailové adresy vladimir.luptak@futbalsfz.sk , martin.hasprun@futbalsfz.sk 

 

Richard Neubauer (Banská Štiavnica) 

- je potrebné, aby jednotlivé ObFZ medzi sebou spolupracovali 

o ak je problém s A – mužstvom, konči sa to väčšinou zrušením dorastu a ostaršením 

o nesúhlasí s výnimkami pre kategóriu U15 a U13, kde sa môže klub prihlásiť aj bez 

dvojičky, kategória U13 tým značne trpí, keďže odohrajú menej zápasov 

o  deti so športových tried prestupujú do lepších klubov a tým aj odchádzajú zo školy 

- V prípade regionálnej akadémie navrhuje, aby sa hráči neregistrovali pre žiadne kluby 

mailto:vladimir.luptak@futbalsfz.sk
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Ján Greguš 

- Vedenie SFZ robí kroky, aby výnosy zo stávkovej kancelárie boli vrátene do futbalu 

- Potvrdil, že sa treba venovať deťom na ZŠ a priviezť ich k futbalu 

- Na florbale vidieť aktivitu, ktorá chýba pri futbale 

- Ľudia začali byť pohodlní, treba deti oslovovať 

- Kluby nemajú vlastnú filozofiu, zaujímajú ich len výsledky, tréneri nemajú čas niečo vytvoriť 

- Od roku 2015 bude SFZ otvárať akadémiu v dvoch vekových kategóriách U15 a U14 

 

Peter Benedik 

- Mohla by existovať dvojitá registrácia 

- Upadla práca trénerov 

- Spolu s bývalými hráčmi organizujú stretnutia s dorastencami 

 

Marek Bažík 

- Skonštatoval, že štát šport a futbal vôbec nezaujíma 

- Opäť poukázal na problém telesnej výchovy na školách, ktorá pomaly zaniká, profesori sa 

nezaujímajú o študentov, rodičia vypisujú deťom ospravedlnenky 

 

Jozef Mores 

- Treba sa vrátiť k veciam, ktoré fungovali v minulosti 

- Školy zamkýnajú dvere, lebo sa boja, že im zoberú deti do športových tried 

- Licenčné semináre sú na kvalitnej úrovni – treba to využiť 

 

4. Získanie deti pre futbal, skvalitnenie tréningového procesu mládež. 

družstiev, nové formy, trendy 

 

Miroslav Nemec (TMK SsFZ) 

- Dôležitá je kvalifikovanosť trénerov 

- Treba sa neustále vzdelávať 

- Jednotlivci by mali byť braní ako produkt 

- Súťaživosť a porovnávanie je prirodzené, ale netreba všetko stavať len na výsledkoch 

- Rodičia sú pre kluby „klienti“, ku ktorým sa treba vedieť správať – treba sa vedieť 

prezentovať 

- Je množstvo detí zo sociálne slabších skupín – týmto to treba ponúkať zadarmo 

- Netreba zabúdať na dobrovoľníkov 

- Kluby by mali robiť „Dni otvorených dverí“ spojené s občerstvením, aby vedeli ľudia, 

rodičia, ako klub pracuje 

- Veľké kluby si robia nábor cez známych hráčov, vstupy na zápas 

- Treba robiť nábor dievčat a žien, ktoré privedú svoje deti k futbalu 

- Futbal je produkt – treba ho predávať 

- Treba vytvoriť metodiku 

- Zabúda sa na rodinu, treba dať príležitosť aj rodičom zúčastniť sa nejakej aktivity 

- Školské triedy nie sú akadémie, akadémie by mali byť na profesionálnej úrovni čo sa týka 

metodiky, diagnostiky a pod. 

 

 



 

5. Spolupráca FK so samosprávou, spolupráca SsFZ a ObFZ s FK, školami, 

obvodnými úradmi pri podpore a rozvoji mládež. futbalu. Model mládež. 

súťaží SsFZ 

Ladislav Matejka (sekretár SsFZ) 

- Objasnil štruktúru súťaží 

- Snaha o dotovanie klubov, ktoré nepatria pod grassroots 

- Dotujú sa regionálne výbery 

- Treba robiť všetko pre to, aby sa deti v mladšom veku len hrali, aby sa to nebralo tak seriózne 

 

Jozef Turčány (ZMOS) 

- Robia sa nábory a nie výbery 

- Priorita obce a ľudí by mala byť postavená na podpore športu 

- Zákon o športe by mal hovoriť o tom, čo štát urobiť musí 

- Šport by mal pracovať v trojuholníku  obec – klub – občania 

 

Peter Štefaňák ( Tréner mládeže) 

- Deti by sa mali učiť hrať futbal postupne, primerane, zo začiatku najmä v malom počte hráčov 

 

Ján Molent ( FK Bacúch) 

- Slovenskému futbalu chýba dôveryhodnosť, že je všetko čisté, dôveryhodnosť v rozhodcov 

funkcionárov a pod. 

- Navrhuje vytvoriť ďalšie komisie, ktoré by sa venovali neorganizovanému futbalu na školách, 

sponzoringu, získavaní informácii o možnostiach financovania 

- V odborných komisiách sú zväčša rozhodcovia a delegáti, ktorí nevychovali ani jedného 

hráča, chýba zastúpenie klubov 

- Treba vytvoriť pravidelné súťaže mládeže s menším počtom hráčov na menších ihriskách, tak 

aby sa do súťaže zapojilo čo najviac obcí 

- Organizovať turnaje môže ObFZ s pomocou VÚC 

- Oblastné noviny sa nevenujú propagácii mládežníckeho futbalu, pokiaľ si kluby za to 

nezaplatia 

- Denník Šport by mal aspoň raz za určité obdobie venovať 2 strany propagácii mládežníckeho 

futbalu  

 

6. Skúsenosti v práci s mládežou – zástupcami úspešných mládež. FK v 

pôsobnosti SsFZ. 

Ivan Štulajter ( Jupie BB Podlavice) 

- EÚ odporučila krajinám podporovať šport určitým % HDP, na Slovensku je toto % mizivé 

v porovnaní s inými krajinami 

- V dnešnej dobe sa na Slovensku venujú futbalu len fanatici 

- Napriek tomu  kvalita mladých futbalistov je na Slovensku veľmi dobrá, v dnešnej dobe sú aj 

turnaje 7-ročných chlapcov veľmi kvalitné 

 

Martin Pohlod ( Liptovský Mikuláš) 

- Svoju prezentáciu venoval dosiahnutým výsledkom za posledných 44 mesiacov 

- Venujú sa najmä výchove vlastných hráčov 

- Dôležitá je spolupráca s rodičmi 

- Organizujú vianočné žiacke turnaje 

- Zúčastňujú sa zahraničných turnajov 



 

- Najlepší hráči od U14 po U19 majú vždy jednu spoločnú tréningovú jednotku, venujú sa aj 

iným športovým aktivitám, pre chlapcov je to motivácia dostať sa medzi tých najlepších 

- Najlepší chodia na zápasy SR „A“ 

- V súčasnosti je z 22 hráčov na súpiske „A“ družstva v II.lige 10 odchovancov 

- Mesto podporilo výstavbu nového ihriska 

- Venujú sa vydávaniu nových kníh 

- Dôležité pre klub je mať licencovaných trénerov (4 hráči A mužstva sú zároveň aj trénermi) 

- Organizujú vyhlásenie najlepších hráčov v každej kategórii 

-  Prvým kontaktom s klubom  je „Olympiáda pre materské školy“ 

- Oblastné noviny sa venujú propagácii klubu 

- Majú sponzorov len pre mládež 

- Navrhuje vytvoriť „FUTBALIÁDU“, kde by sa jeden celý týždeň hovorilo len o futbale, 

každá kategória by mala v určitom regióne svoj turnaj 

 

Maroš Skopál (MFK Strojár Krupina) 

- Vytvorili dve hracie plochy s ÚT 

- Zapojili sa do projektu (súťaže) prípraviek 

- Založili sa 2 športové triedy 

- Zvýšila sa trénerská kvalifikácia 

- Dôležité je prepojenie medzi školou a klubom 

 

Dušan Kaprálik (Oravská Jasenica) 

- Priorita v obci je práca s mládežou, teda aj samotné financovanie tomu podlieha 

- Majú trénerov, ktorí pracujú v klube na plný úväzok 

- Spolupracujú so školou najmä formou „krúžkov“ 

- Hráči sú oceňovaní starostom 

- Informovanosť cez obecné noviny a internet (každá kategória má vlastnú stránku) 

- V rámci utužovania vzťahov organizujú výlety do aquaparkov a pod. 

- Po každom zápase spievajú svoje hymny 

 

7. DISKUSIA 

 

Vladimír Mušák (OFZ) 

- V rámci celého Slovenska majú zapojených 114 mládežníckych mužstiev všetkých vekových 

kategórií 

- Poukázal hlavne na neprítomnosť zástupcov ÚTM - najlepšie dotovanej mládeže 

- Nezáujem poukazuje na to, že im ide iba o dotácie, ktoré sú neporovnateľne vyššie 

v porovnaní s dotáciami Grassroots 

- Po odstúpení Poštovej banky je najpočetnejšia skupina mládežníckeho futbalu takmer bez 

peňazí 

- Nové vedenie ale urobilo pre rozvoj mládežníckeho futbalu viac, ako tie predchádzajúce 

 

Ľubomír Auxt ( Čierny Balog) 

- Opäť poukázal na problém medzi ÚTM a malými klubmi, kedy ÚTM „berie“ hráčov malým 

klubom, ktoré majú potom problém nazbierať aspoň 11 hráčov 

- Takisto poukázal na problém s peniazmi na CVČ. Teraz peniaze plynú priamo do obce, ale nik 

nedohliada na to, či tie peniaze idú naozaj na šport, resp. priamo tým deťom, ktorým sú 

určené 

 



 

Pavol Tomčík (ObFZ LM) 

- Poukázal na to že takmer celé financovanie znášajú obce 

- Dehonestoval sa význam telesnej výchovy 

- Štát by mal zariadiť to, aby kvalifikovaní tréneri na ZŠ a SŠ sa venovali výchove športovcov 

formou súťaží a turnajov, ktoré by mal takisto aj financovať 

- Apeloval na funkcionárov SFZ, aby komunikovali so zástupcami štátu, aby sa vrátil šport do 

škôl 

 

Eduard Gábriš ( ObFZ Čadca) 

- Funkcionári sú tí prví, ktorí by mali dostať deti späť k futbalu, športu 

- Aj napriek úbytku detí sa dá stále kvalitne pracovať 

- Súhlasí s neevidovaním výsledkov v tabuľkách na stránke SsFZ 

- Výsledky ako také by nemali byť prioritou 

- Kritizoval baráže o postup v súťaži II. ligy žiakov 

- Kritizoval zníženie normatívu na dieťa, z ktorých veľa klubov žilo 

- Poďakoval SFZ za doterajšiu odvedenú prácu 

 

Martin Hasprún 

- Na práci ľudí z Liptovského Mikuláša je vidieť, že to nie je vždy len o peniazoch 

- Treba si uvedomiť, že finančných prostriedkov v blízkej budúcnosti viac nebude 

 

Ján Majsniar (predseda KM SsFZ) 

- KM bude robiť všetko preto, aby sa podnety realizovali 

- Treba nájsť systém prechodu žiakov a dorastencov do ÚTM, klub, ktorý vychoval hráča by 

mal za neho dostať určitú náhradu (finančnú, materiálnu)  

- Peniaze sa kvôli zrušeniu CVČ strácajú, pokiaľ sa neodhlasuje nariadenie, aby išli peniaze na 

konkrétne deti, tak sa nepohneme 

- Súčasný zákonník práce limituje riaditeľov škôl, aby prijímali kvalitnejších učiteľov 

- V malých kluboch sú kluby odkázané LEN na financovanie obce 

 

Peter Lihan ( Lokomotíva Zvolen) 

- Pripomenul, že sa nerieši to, ako bude vyzerať mládežnícky futbal zajtra, ale o 15 rokov 

- Poďakoval za konanie takejto konferencie 

 

Na záver vystúpil predseda SsFZ Jozef Paršo, ktorý poďakoval účastníkom za názory, podnety 

a konštruktívny priebeh konferencie, ojedinelej svojho druhu. 


