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OPATRENIA  A  PODNETY 
rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v rokoch 2017- 2021 

                                              kontrolná správa 
(Materiál na rokovanie Konferencie SsFZ – 6. 5. 2019) 

 
VV SsFZ sa na svojich zasadnutiach 8.2.2018 a 8.3.2018 zaoberal rozpracovaním tohto 
programového dokumentu SsFZ, prijatého Konferenciou SsFZ 15.12.2017. Stanovil časovú 
postupnosť a priamu zodpovednosť jednotlivých orgánov SsFZ za plnenie, resp. splnenie 
jednotlivých úloh a cieľov, ktoré si na obdobie rokov 2018 – 2021 stanovili novozvolené 
orgány SsFZ. Teraz predkladáme delegátom konferencie tento materiál s aktuálnym 
komentárom ako sa darí orgánom SsFZ jednotlivé úlohy napĺňať. Vzhľadom na to, ţe tento 
materiál nechce byť nemennou dogmou, ale podlieha vplyvom meniacich sa  vonkajších 
okolností, niektoré úlohy (prípadne ich časti) sa  mohli stať menej aktuálnymi, iné naopak 
získali na význame.  
 

A. ČINNOSŤ ORGÁNOV SsFZ A JEHO SEKRETARIÁTU 
 

1. Naďalej povaţovať za najdôleţitejšiu úlohu orgánov a sekretariátu SsFZ realizáciu zámerov 
vyšších futbalových orgánov, bezproblémové riadenie súťaţí a zabezpečovanie komplexného 
servisu pre funkcionárov FK v súvislosti s ich stykom so zväzovými orgánmi, pri zabezpečovaní 
športovej činnosti klubov. 
T: trvale                                                                    Z: komisie a úseky, sekretariát 
Plnenie: 
Pracovníci sekretariátu sa snaţia byť dispozícii k servisu pre funkcionárov FK aj počas voľných 
dní a sviatkov. 
 

2. Svojou činnosťou v spolupráci so SFZ (vlastníkom budovy) vytvárať podmienky, aby všetky 
volené orgány SsFZ a odborné komisie mohli nerušene vykonávať svoju prácu. Podľa moţností 
zvyšovať kultúrnosť priestorov, v ktorých sa zástupcovia FK zdrţujú v čase rokovania komisií, na 
ktoré sú pozvaní. Pripravovať všetky podmienky (ekonomické, projektová príprava a pod.) 
v spolupráci s vlastníkom budovy  na rekonštrukciu priestorov sídla SsFZ. 
T: priebeţne                                                                Z: predseda SsFZ, predsedovia komisií, VS 
Plnenie: 
Proces prípravy rekonštrukcie budovy – sídla SsFZ je vo vysokom štádiu rozpracovania. 
Dokončená je projektová dokumentácia pre stavebné konanie, prebieha stavebné konanie, 
finišujú aktivity spojené s  ekonomickým zabezpečením stavby – DOM FUTBALU. Ak pôjde 
všetko podľa predpokladu, pravdepodobný termín zahájenia stavebných prác je september-
október 2019. Predbeţne sú predrokované priestory na prenájom počas prestavby v areáli SAD 
B. Bystrica, trvanie prestavby sa odhaduje na cca 1 rok.  
 

3. Vzhľadom na to, ţe stránka www.ssfz.futbalnet.sk sa stala najdôleţitejším kanálom prenosu 
informácii o aktivitách zväzových orgánov do futbalového hnutia, ale aj smerom k verejnosti, 
venovať trvale najmä jej obsahu maximálnu pozornosť. Neustále dbať, aby všetky tam 
zverejňované informácie boli komplexné a priebeţne aktualizované. 
T: úloha trvalá                                                         Z: vedúci sekretár SsFZ 
Plnenie: 
Postupne dochádza k prechodu s duplicitného zverejňovania všetkých potrebných informácií na 
obidvoch stránkach (www.ssfz.sk a www.ssfz.futbalnet.sk) k rozdeleniu, keď stránka na 
futbalnet-e bude vyuţívaná viac na všetky potrebné informácie týkajúce sa súťaţí riadených 
SsFZ a stránka ssfz bude smerovaná na ostatné aktivity SsFZ (propagácia futbalu, projekty – 
infraštruktúra, mládeţ, výbery, 2%  a iné). 
 

http://www.ssfz.sk/
http://www.ssfz.futbalnet.sk/
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4. Aktivity na internetovej stránku zväzu (www.ssfz.sk) postupne utlmovať a vyuţívať ju skôr na 

propagáciu činnosti zväzu a v širšej miere vyuţívať video a fotografickú dokumentáciu, najmä zo 
strany FK tak, aby vo väčšej miere propagovali a aktualizovali svoju prácu na športovom 
i investičnom úseku. 

- pripraviť fotogalériu ukončených akcií realizovaných  prostredníctvom projektu podpory 
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v regióne stredného Slovenska a priebeţne 
ju aktualizovať. 
T: do 31.12.2018 a trvale                                      Z: vedúci sekretár SsFZ 

Plnenie: 
Vzhľadom na to, ţe projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry ešte 
pokračuje táto úloha je v štádiu zbierania materiálu (fotodokumentácia).  
 

5. Vyuţívať v maximálnej miere všetky moţnosti ktoré ponúka aplikácia ISSF (Informačný systém 
slovenského futbalu) pre potreby činnosti SsFZ.  
T: úloha trvalá                                                          Z: komisie, úseky a sekretariát 
 

6. Pokračovať vo vyuţití ISSF v činnosti všetkých komisií SsFZ pri vzájomnej komunikácii s FK, 
formou komunikácie cez podanie na príslušnú komisiu, prípadne podaním cez elektronickú 
podateľňu. 
T: úloha trvalá                                                          Z: komisie, úseky a sekretariát  
 

7. Naďalej dôsledne vyuţívať všetky moţnosti ktoré ponúka ISSF v ekonomickej oblasti, tak 
v maximálnom vyuţití mesačnej zbernej faktúry, tak aj evidencie činnosti delegovaných osôb. 
T: úloha trvalá                                                          Z: vedúci sekretár SsFZ 
 

8. V súlade s podmienkami, vyplývajúcimi z legislatívy, vykonať kaţdoročne audit ročnej účtovnej 
závierky a spracovanie výročnej správy. 
T : do 30.6. príslušného roku                                    Z: predseda a vedúci sekretár SsFZ 
Plnenie: 
Na rokovaní konferencie 6.5.2019 budú mať delegáti k posúdeniu Výročnú správu SsFZ za rok 
2018 obsahujúcu všetky náleţitosti v zmysle Zákona o športe, ako aj správu nezávislého 
audítora k účtovnej závierke. 
 

9. Naďalej dôsledne realizovať závery prijaté schválením materiálu: „Opatrenia proti korupcii 
SsFZ“, ktorý je zverejnený na web stránke SsFZ a v podmienkach zväzu stále aktuálny. 
T: úloha trvalá                                                           Z: všetci členovia SsFZ 
Plnenie: 
Prostredie vytvárajúce podhubie pre moţnú korupciu vo futbale sa zo širokého záberu  (komisie, 
úseky, matrika) vplyvom zavedenia všetkých zloţiek ISSF zúţil v podstate na funkcionárov FK 
a delegované osoby v prostredí MFS. Napriek tomu, ţe zväz prijal za posledné roky mnoţstvo 
opatrení (najmä práca so sťaţnosťami a videom z MFS) vţdy pracoval len s nepriamymi 
dôkazmi. Nasledovala akcia NAKA z leta minulého roka, ktorá odhalila viaceré váţne 
pochybenia v činnosti aktérov stretnutí súťaţí SsFZ. Voči spôsobu prevedenia uvedenej akcie 
a najmä voči jej prezentácii v médiách má SsFZ váţne výhrady. Zväz bude naďalej pokračovať 
v snahe o predchádzanie takémuto správaniu a to prevenciou a kontrolnou činnosťou. 
 

10. Trvale skvalitňovať spoluprácu i súčinnosť SsFZ so SFZ, ObFZ a FK na báze dobrých vzťahov 
a vzájomného pôsobenia v záujme upevňovania dobrého mena slovenského futbalu. 

- minimálne 1 x ročne pripraviť spoločné zasadnutie členov VV SsFZ s predsedami ObFZ 
v pôsobnosti SsFZ, 
T: v texte                                                               Z: predseda SsFZ 

- minimálne 1 x ročne pripraviť spoločnú pracovnú poradu sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, 
T: v texte                                                               Z: vedúci sekretár SsFZ 

          Plnenie: 
 Posledné spoločné zasadnutie  predsedov ObFZ s VV SsFZ sa uskutočnilo 5.9.2018 
 v Trnave  najbliţšie sa uskutoční 15. 4. 2019 v B. Bystrici k Stanovám SsFZ a pravdepodobne  
 sa uskutoční ešte jedno v priebehu roku 2019. Pracovné stretnutie sekretárov ObFZ 

http://www.ssfz.sk/
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 v pôsobnosti SsFZ pripravuje vedúci sekretár na obdobie po stretnutí sekretárov RF  
 s pracovníkmi SFZ (16. 4. 2019 vo Zvolene  ) 
 

11. Prostredníctvom aplikácie futbalnet zabezpečovať kvalitný výsledkový servis pre širokú futbalovú 
verejnosť. V jarnej časti súťaţného ročníka 2017/2018 v súťaţiach dospelých a dorastu na 
dobrovoľnej báze (v skúšobnej prevádzke) a od súťaţného ročníka 2018/2019 zabezpečiť 
v tomto prostredí aj umiestnenie videozáznamov zo všetkých MFS  dospelých a dorastu. 
T: v texte                                                                  Z: v texte 
Plnenie: 
Od začiatku súťaţného ročníka 2018/2019 platí v zmysle RS 2018/2019 povinnosť vyhotoviť 
videozáznam z MFS pre všetky druţstvá dospelých, dorastu a II. ligy U-15. U všetkých súťaţí 
v kategórii dospelých je usporiadajúci FK povinný do 48 hod. po MFS nahrať videozáznam do 
modulu na nahrávanie v ISSF (video.sportnet.online). Po doriešení technických záleţitostí 
(kapacita úloţiska) prikročíme aj k nahrávaniu stretnutí dorastu. 
 

12. Trvale sa podieľať na rozvoji športu v regióne s prihliadnutím na fakt, ţe SsFZ je najväčšou 
športovou organizáciou na strednom Slovensku. 
T: úloha trvalá                                                           Z: predseda SsFZ 
 

13. Nadviazať spoluprácu s novozvolenými orgánmi VÚC a zintenzívniť spoluprácu s  vedením 
miest a obcí pri projektoch na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry a v prospech 
rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ. 

- v súčinnosti so SFZ pripraviť kontaktné stretnutie s novozvolenými ţupanmi v pôsobnosti 
SsFZ 
T: do 31.12.2018                                                    Z: predseda SsFZ, predsedovia ObFZ 

         Plnenie: 
        Prezident SFZ Ján Kováčik a predseda SsFZ navštívili ţupana BB kraja p. Luntera. Podobné            
        stretnutie sa pripravuje aj so ţupankou ZA kraja. 
        V rámci projektu Futbalová infraštruktúra 2 pripravil SsFZ, v spolupráci so SFZ regionálne 
        koordinačné stretnutie pre všetkých úspešných ţiadateľov v pôsobnosti SsFZ v projekte     
       „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“, ktoré sa uskutočnilo za vysokej   
        účasti zástupcov príslušných miest a obcí 27.3.2018 v B. Bystrici. 
 

14. V rámci jednotného obsahu i rozsahu vzdelávacieho systému trénerov, rozhodcov, delegátov 
a pod. na všetkých troch zväzových úrovniach (SFZ, RFZ, ObFZ) vyuţiť projekty konvencie 
UEFA a podporovať ObFZ pri vyhľadávaní futbalových talentov i pri nábore nových rozhodcov. 
Okrem iného klásť dôraz na jazykové schopnosti adeptov. 
T: úloha trvalá                                                           Z: predseda KR a TMK 
Plnenie 
V ostatných dvoch rokoch rozdelil SsFZ príspevok na podporu vzdelávacích akcií R SsFZ na 
jednotlivé ObFZ,v snahe podporiť nábor a prípravu nových R, podľa počtu R, ktorých jednotlivé 
ObFZ pripravili pre nominačné listiny SsFZ v konkrétnom roku. 
 

15. Vykonať audit noriem, predpisov, nariadení a v prípade potreby iniciovať vznik Legislatívnej 
komisie SsFZ. 

- vykonať audit noriem, predpisov a nariadení SsFZ, 
T: do 31.12.2018                                                   Z: predseda a vedúci sekretár SsFZ 

- na základe výsledku auditu, v prípade potreby ustanoviť legislatívnu komisiu SsFZ a stanoviť 
jej kompetencie 
T: do 30.6.2019                                                     Z: predseda SsFZ 
 

16. V súlade s poţiadavkami, ktoré si vyţaduje organizácia MFS, pripraviť školenia zdravotníkov. 
- v prípade dostatočného počtu záväzných záujemcov zrealizovať v spolupráci s SČK školenie 

zdravotníkov FK v réţii SsFZ, v prípade záujmu zo strany FK pokračovať obdobne 
i v nasledujúcom období, 
T: do 30.6.2018 a trvale                                            Z: predseda ZK, KM a VS 
Plnenie: 

        KM SsFZ pripravila v snahe podať pomocnú ruku klubom pri zabezpečovaní organizácie stretnutí  
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        (najmä mládeţe) školenie zdravotníkov (lektori SČK) . Náklady na školenie hradil SsFZ. 
        Uskutočnili sa dve školenia v Námestove a Ţiline. V B. Bystrici bolo školenie zrušené z dôvodu 
        nízkeho počtu účastníkov (nie prihlásených). 
 

17. V prípade záujmu navrhovať funkcionárov a činovníkov SsFZ do komisií a pracovných skupín 
SFZ. 
T: úloha trvalá                                                             Z: predseda SsFZ 
V súčasnosti pracujú zástupcovia – nominanti SsFZ : 
Orgány SFZ na riešenie sporov SFZ: 
DK SFZ Peter Vachan – člen, 
OK SFZ Milan Ľalík – predseda 
OOLK SFZ Peter Kohút – predseda 
OOLK SFZ Matúš Štulajter - podpredseda 
Kontrolné orgány SFZ: 
RK SFZ Ladislav Slanec – člen 
VK SFZ Michaela Potančoková – člen 
Odborné komisie SFZ: 
KŠI SFZ Ladislav Lipták – predseda 
KR SFZ Igor Krško - podpredseda 
Pracovná skupina pre zapracovanie zmien a doplnení RaPP – L. Matejka. 
 

18. V zárodku eliminovať všetky prehrešky voči rasovým, národnostným, etnickým, morálnym 
zásadám, potierať neznášanlivosť, doping, ovplyvňovanie výsledkov a uplatňovať princípy FAIR-
PLAY na ihriskách i mimo nich. 
T: úloha trvalá                                                             Z: všetky orgány SsFZ 
 

19. V záujme skvalitňovania vzdelávania (trénerov, rozhodcov, delegátov, manaţérov, funkcionárov 
...) vyuţiť dostupnú kniţnicu odbornej literatúry i videotéku, projekčnú miestnosť, ktorá existuje 
na SsFZ. Podľa moţnosti ju obohatiť z existujúcich zdrojov SFZ. 

- v prípade riešenia výstavby (rekonštrukcie) priestorov SsFZ počítať so zabezpečením 
uvedených priestorov a ich funkčným vybavením, 
T: v období prípravy (výstavby-rekonštrukcie) sídla SsFZ Z: predseda SsFZ a VS 
Plnenie: 

        V priestoroch rekonštruovanej budovy – sídla SsFZ (DOM FUTBALU) sa plánuje s prednáškovou 
        miestnosťou – učebňou, plne vybavenou modernou audiovizuálnou technikou, videotékou 
        a kniţnicou, ktoré sa budú môcť vyuţívať na školenie a doškoľovanie trénerov R, DZ a pod. 
 

20. Trvale zabezpečovať aktualizáciu fondov kniţnice odbornej literatúry a videotéku 
T: v texte                                                                  Z: predseda TMK a KR 
 

21. Vo väčšej miere ako doteraz, vyuţívať moţnosť zakúpenia vstupeniek na domáce 
reprezentačné zápasy výberu SR-A pre svojich členov (RFZ má nárok na 25 ks a ObFZ 10 ks 
vstupeniek). 
T: úloha trvalá                                                               Z: predseda SsFZ,  VS, predsedovia ObFZ 
Plnenie: 
Vyuţiť moţnosť zakúpenia vstupeniek ako forma odmeny jednotlivcom a kolektívom (mládeţ – 
motivácia). 
 

22. Pokračovať, v prípade záujmu, pre funkcionársky aktív SsFZ a  ObFZ, v zabezpečovaní 
moţnosti vycestovať s reprezentáciou SR (A, 21) na vybrané stretnutia k súperom (za úhradu 
nákladov). 
T: 1 x ročne                                                               Z: predseda SsFZ a VS 
Plnenie 
Po skúsenostiach z ostatných akcií (2016 Ljublana Slovinsko - SR ,2017 Kielce Slovensko – 
Anglicko ME ´21 a 2018 Praha Česko - SR LN) pripravuje SsFZ na september 2019 výjazd na 
kvalifikačné stretnutie ME Maďarsko – SR do Budapešti. 
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23. Pokračovať v podpore vydávanie publikácií a kníh pri príleţitostí jubileí FK, resp. mapovaním 

činnosti futbalu v lokalitách stredného Slovenska. Podporu zintenzívniť aj zvýšením príspevku 
pre vydavateľa publikácie.  
 

24. inovovať smernicu „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“ s návrhom na zvýšenie príspevku SsFZ, 
T: do 30.6.2018                                                                      Z: vedúci sekretár SsFZ 
Plnenie: 

VV SsFZ na svojom zasadnutí  8.11.2018 schválil sumu príspevku vyplývajúceho zu smernice 
„Pravidiel pre poskytovanie finančných príspevkov SsFZ na podporu vydávania publikácií 
venovaných vzniku a histórii činnosti futbalových klubov v mestách a obciach  regiónu stredného 
Slovenska“ zo 100 € na sumu do 300 €, podľa rozsahu publikácie a výšky vynaloţených 

nákladov. 

 
25. Pravidelne pripravovať slávnostné vyhlásenie 11-tky SsFZ, najúspešnejších trénerov 

a rozhodcov za príslušný rok spojené s Plesom SsFZ. 
T: úloha trvalá                                                              Z: predseda SsFZ a VS 
Plnenie: 
Aj tohoročný začiatok roka, tak ako sa to uţ stalo nepísanou tradíciou, tentoraz 5.1. sa stal hotel 
LUX v B. Bystrici miestom s najvyšším výskytom funkcionárov futbalu (SFZ, RFZ, SsFZ, i ObFZ) 
na Slovensku. Zúčastnili sa XXIV. ročníka slávnostného vyhlásenia jedenástky SsFZ za rok 
2018, najúspešnejších trénerov a rozhodcov za rok 2018 a následne sa zabávali na  XV. Plese 
SsFZ.  
 

26. Pripravovať podklady a v roku 2021 vydať publikáciu 100 rokov zrodu organizovaného futbalu 
v stredoslovenskom regióne a nadviazať tak na uţ vydanú publikáciu k 90. výročiu. 
T: do 31.12.2020 príprava podkladov a námetov           Z: predseda SsFZ a VS 
Plnenie: 
Autor publikácie k 90 tému výročiu vzniku SsFZ – J. Beňuška uţ pracuje a zbiera podklady 
k vydaniu 100 – ročnice vzniku našej organizácie. 

 
 

B. ŠPORTOVÁ OBLASŤ, RIADENIE SÚŤAŽÍ 
 
 
1. Vynaloţiť maximálne úsilie na skvalitnenie štruktúry súťaţí SsFZ dospelých, ktorých súčasná 

forma sa nemení, je pre potreby nášho regiónu vyhovujúca.  
T: v texte                                                                 Z: predseda SsFZ 
Plnenie 

V prípade moţnej úpravy formátu súťaţí riadených SFZ (III. liga) pripraviť futbalové hnutie na túto 
zmenu – pravdepodobne od ročníka 2020/2021. 

 
2. Zvýšenú pozornosť venovať  najvyššej súťaţi SsFZ – III. liga a vynaloţiť maximálne úsilie, 

v spolupráci so SFZ Marketing, s.r.o. zabezpečiť pre túto súťaţ titulárneho partnera. 
T: v texte                                                                 Z: vedenie FK III. ligy 
Plnenie: 

Od jarnej časti súťaţného ročníka 2017/2018 je titulárnym partnerom III. líg opäť TIPOS, 
 

3. Stabilitu súťaţí a zauţívanú termínovanú listinu trvale povaţovať za základnú podmienku pre 
systematickú prácu vo zväze i vo FK. 
T: úloha trvalá                                                                Z: predsedovia ŠTK, KM a KŢF 
Plnenie: 
Po skúsenostiach z jesennej časti súťaţného ročníka 2018/2019 a návrhmi z porád 
s funkcionárskym aktívom prispôsobiť termínovú listinu najmä súťaţí mládeţe týmto 

http://www.ssfz.sk/data/dokumenty/pravidla_financovania.pdf
http://www.ssfz.sk/data/dokumenty/pravidla_financovania.pdf
http://www.ssfz.sk/data/dokumenty/pravidla_financovania.pdf
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pripomienkam a prípravu termínovej listiny tieţ komunikovať s Delegačným úsekom KR. 
V prípadoch zmien  termínov jednotlivých stretnutí citlivo konzultovať s KR SsFZ i ObFZ. 
 

4. V intenciách zámerov SFZ zatraktívniť Slovensky pohár ako druhú najvyššiu súťaţ aj v rámci 
SsFZ, a po dobrých skúsenostiach z posledných ročníkov zapojiť do nej viac druţstiev z našich 
regionálnych súťaţí. Pokúsiť sa v tejto súvislosti lobovať za presun časti ekonomického benefitu aj 
v prospech účastníkov z regionálnych súťaţí. 
T: úloha trvalá                                                                Z: predseda SsFZ a ŠTK 
Plnenie: 
V našom regióne nie je nateraz problém so zapojením druţstiev do SP. Aj v tomto súťaţnom 
ročníku sme obsadili všetky pridelené miesta pre SsFZ. Po rokoch snaţenia  sa podarilo presadiť 
aj istý benefit pre organizátorov stretnutí l. kola (nie predkola) – futbalové lopty. SsFZ má zo 
všetkých regiónov najvyšší počet FK zapojených v SP. 
 

5. V súlade so znením Rozpisu súťaţí SsFZ trvať na dodrţaní všetkých podmienok pre štart 
druţstiev v III. lige, aby táto najvyššia súťaţ SsFZ v kategórii dospelých bola jeho ozajstnou 
„výkladnou skriňou“. Plnenie podmienok licenčného systému pre III. ligu trvale aktualizovať 
a realizovať aţ po eventuálne nezaradenie druţstiev do príslušnej súťaţe. Postupne nastaviť 
nevyhnutné licenčné podmienky aj pre súťaţe IV. a V. líg. 

T: v texte                                                                 Z: predsedovia odb. komisií SsFZ a VS 
Plnenie: 

Aj na základe pracovnej porady s účastníkmi III. ligy a jej kandidátmi a po prerokovaní vo VV 
SsFZ zakotviť uvedené poţiadavky v Rozpise súťaţí SsFZ pre rok 2018/2019, 

 
6. V prípade nepriaznivého počasia prijať prostredníctvom riadiacich komisií opatrenia zamedzujúce 

poškodenie hracích plôch, ako aj vzniku neefektívnych reţijných nákladov v prípade opakovania 
MFS. 
T: úloha trvalá                                                                Z: predsedovia ŠTK, KM a KŢF 
Plnenie: 
Napriek tomu, ţe systém inštitucializovaný v práci riadiacich komisií SsFZ sa snaţili niektorí FK 
zneuţiť (hoc len výnimočne) poslúţil v našom regióne na  splnenie hore uvedených cieľov – 
ochrana hracích plôch a neefektívne reţijné náklady FK. 
 

7. Pokračovať v doterajšom trende a prehlbovať spoluprácu TMK SsFZ s KTVaŠ FiF UMB B. 
Bystrica, najmä na poli výchovy a vzdelávania trénerov. 
T: úloha trvalá                                                                  Z: predseda TMK 
Plnenie: 
Spolupráca uvedených inštitúcii sa pravidelne vyuţíva najmä vo vzdelávaní trénerov a čiastočne 
i rozhodcov. 
 

8. Vyuţívať na športovo-medicínsku diagnostiku, na tento účel nedávno zriadené centrá v B. Bystrici 
a Ţiline. 
T: úloha trvalá                                                                  Z: predseda TMK a ZK 
 

9. Postupným vyuţívaním všetkých funkcionalít ISSF dochádza v poslednom období ku zniţovaniu 
moţností osobného kontaktu funkcionárskeho aktívu SsFZ s predstaviteľmi futbalových klubov 
(chýbajúca spätná väzba). Z uvedeného dôvodu bude SsFZ v období medzi konferenciami 
pokračovať, v prípade záujmu FK, v tradičných stretnutiach vedenia SsFZ so zástupcami 
futbalových klubov jednotlivých súťaţí, čo povaţujeme za najracionálnejší spôsob komunikácie 
a výmeny názorov na riadenie súťaţí i celkové dianie v SsFZ. VV SsFZ pripravuje v priebehu 
mesiaca november 2018 stretnutia so zástupcami FK podľa jednotlivých súťaţí, rozdelených 
teritoriálne a po ich vyhodnotení pripraví návrh na ďalší postup orgánov SsFZ, 

T: v texte                                                                    Z: predseda SsFZ a VS 
Plnenie: 

      Napriek nízkej účasti (najmä IV. a V. ligy) sa uvedený spôsob vzájomnej informovanosti 
      a komunikácie javí ako najprospešnejší. VV však u FK IV. a V. líg zváţi konanie. 
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10. Po skúsenostiach z uplynulého obdobia pokračovať citlivo v práci s vyuţitím videozáznamov 

z MFS všetkých stupňov súťaţí dospelých. Prostredníctvom Komisie rozhodcov SsFZ a jeho 
videoúseku a úseku pre riešenie sťaţností zabezpečiť, aby ani jeden podnet či sťaţnosť 
smerujúca k výkonom R i AR a spĺňajúca základné podmienky, neostala nepovšimnutá. 

od súťaţného ročníka 2018/2019 s vyuţitím povinného umiestňovania videozáznamu do ISSF, 
T: úloha trvalá                                                             Z: predseda KR  
 

11. V spolupráci s ObFZ zvyšovať nároky na odborné, ako aj charakterové predpoklady pri výbere 
ľudí na funkciu delegáta zväzu, ako najvyššieho zástupcu SsFZ na MFS. 
T: úloha trvalá                                                                   Z: predseda KR 
 

12. Systém a usporiadanie súťaţí dorastu v rámci SsFZ pokladáme v súčasnosti za vyhovujúci 
a s prípadnými zmenami počítame len v prípade reorganizácie súťaţí v pôsobnosti SFZ. 
T: úloha trvalá                                                                   Z: predseda KM 
Plnenie: 
Na základe reorganizácie súťaţí dorastu (U-19 a U-17) riadených SFZ, pripravila KM SsFZ a VV 
SsFZ schválil na svojom zasadnutí 7.3.2018 opatrenia (úpravu) platné pre súťaţe riadené SsFZ 
pre nový súťaţný ročník 2019/2020. Na základe dotazníka a komunikácie s klubmi pripraví 
následne návrh na moţnú reorganizáciu súťaţí dorastu od súťaţného ročníka 2020/2021. 
 

13. V prípade záujmu zo strany FK vytvoriť ţiacku súťaţ štvoričiek (U12,U13, U14, U15) pre FK, ktoré 
majú v budúcnosti ambíciu získať licenciu ÚTM. Ak sa nám v najbliţšom období nebude dariť 
napĺňať počet druţstiev v najniţších dvojičkových súťaţiach ţiakov, ktorých model naďalej 
povaţujeme za najekonomickejší a z pohľadu systematickej práce s futbalovou mlaďou v kluboch 
za najefektívnejší, bude potrebné , najmä pri opätovnom vytvorení skupiny D, pristúpiť k menej 
štandardnej súťaţi dvojičiek (U15,14,13 – U12,11,10) a iné. Po dôslednom zváţení, za 
predpokladu súčasného trendu zváţiť aj iné teritoriálne usporiadanie najniţších súťaţí ţiakov, 
ktoré lepšie zohľadní reálny počet druţstiev v jednotlivých častiach regiónu stredného Slovenska. 
T: úloha trvalá                                                                  Z: predseda KM 
Plnenie: 
KM SsFZ nenašla, napriek snahe odozvu na vytvorenie štvoričkovej súťaţe ţiakov. V terajšom 
systéme dvojičiek sa nenapĺňa v III. lige sk. D, čiastočne sk. B. Bude potrebné premyslieť moţno 
úplne nový model usporiadania z ohľadom na ekonomickú a časovú náročnosť. Za týmto účelom 
zriadi výkonný výbor  pracovnú skupinu pre riešenie uvedenej problematiky. 
 

14. V príprave súťaţného ročníka 2018/2019 konzultovať s dotknutými FK moţnosť prípravy súťaţe 
      štvoričiek a v prípade vzniku takejto súťaţe prispôsobiť súvisiace súťaţe ţiakov, 
      T: v texte                                                                         Z: predseda KM 
      Plnenie: 
      V predchádzajúcom texte. 
 
15. V stretnutiach mladších ţiakov pokračovať v preferovaní hodnotenia individuálneho výkonu hráčov 

– medaila. 
T: úloha trvalá                                                                  Z: predseda KM 
Plnenie: 
Toto opatrenie sa pravidelne koná. 
 

16. V súťaţiach vekovej skupiny mladších ţiakov U-12 a U-13, ako aj v súťaţiach prípraviek U-8 aţ U-
11 rešpektovať odporúčanie Úseku mládeţe SFZ (Učme sa hrou) a súťaţe týchto vekových 
kategórií na úrovni SsFZ, resp. ObFZ organizovať výhradne ako malé formy futbalu. 

aj keď SsFZ v súčasnom období súťaţ v kategórii prípravky neriadi, zabezpečí vznik 
a fungovanie špecializovaného fondu na podporu podujatí propagujúcich futbal, resp. podujatí 
určených pre túto vekovú kategóriu, 

T: do 30.6.2018                                                          Z: predsedovia KM a TMK 
Plnenie: 

     V roku 2018 z uvedeného fondu rozdelil SsFZ príspevok na činnosť: 
- klubov štartujúcich v súťaţi SFZ (U-11, 10 a 9) v celkovej sume 2400 €, 
- jednotlivým ObFZ na podporu súťaţí a podujatí prípraviek v ich pôsobnosti v sume 6000 €. 
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17. Dôsledne trvať na vyuţívaní nových funkcionalít ISSF v prípade zmeny termínov stretnutí (dohraní 
stretnutí) a v príslušnom RS SsFZ určiť pre takýto postup jednoznačné pokyny. 
T: úloha trvalá                                                                   Z: predsedovia ŠTK, KM a KŢF 

 
 
 

C. MLÁDEŽNICKÝ FUTBAL A ZVYŠOVANIE ÚROVNE HRY 
 
1. Naďalej v spolupráci s ObFZ a školami pripravovať Školský pohár,  medzioblastné turnaje ţiakov 

U-12, Jednota cup,, Mc Donald s CUP a Danone CUP. 
T: úloha trvalá                                                                Z: predseda TMK a TM 
 

2. Pre ţiakov U-12 a  ţiačky U-14 pravidelne v spolupráci so SFZ pripraviť základné kolá, krajské 
finále (BB, ZA) a organizovať finálový turnaj MINI CHAMPION liga na teritóriu nášho regiónu, 
ktorý sa hrá na miniihriskách s umelým povrchom. 
T: trvale                                                                         Z: TM 

finálový turnaj sa hrá v Nemšovej z dôvodu súčasného nevyhovujúceho stavu HP na miniihrisku 
vo Zvolene, po jej rekonštrukcii v roku 2018 sa uskutočnilo finále v Púchove a je záujem ÚM 
SFZ pokračovať v organizácii finále MCHL vo Zvolene. 
 

3. Pokračovať v podpore mládeţníckeho futbalu prostredníctvom podpory vybraných turnajov 
a vybraných FK, ktoré upravujú „Pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na 
podporu rozvoja futbalu v podmienkach SsFZ“. Podobne upraviť podporu pre akcie propagujúce 
futbal, náborové podujatia a akcie pre kategóriu prípravky. 
T: úloha trvalá                                                                 Z: predsedovia KM a TMK 
Plnenie: 
V roku 2018 podporil SsFZ v rámci projektu na podporu rozvoja mládeţníckeho futbalu 
v podmienkach SsFZ: 

vybrané FK (12 klubov) v celkovej sume 24000 €, 
vybrané turnaje – v celkovej sume viac ako 6794 €. 

V roku 2019 schválil VV SsFZ v rámci uvedeného projektu: 
vybrané FK (14 klubov) v celkovej výške 28000 €, 
vybrané turnaje, podľa inovovaného rozdelenia:  

a) podpora pre podujatia organizované jednotlivými ObFZ vo výške 5000 € 
b) podpora pre vybrané turnaje v pôsobnosti SsFZ (12 turnajov) vo výške 5000 €. 

 
4. Pri podpore vybraných mládeţníckych turnajov na teritóriu stredného Slovenska klásť dôraz na 

zaradenie výberov SsFZ do nich, čím zabezpečiť moţnosť konfrontácie a výmeny skúsenosti 
s ostatnými regiónmi Slovenska i zahraničím. 

v septembri 2017 začala spolupráca s 3 zahraničnými regionálnymi zväzmi (Krakov, Katovice 
a Ostrava) vo forme organizácie dvojdňových turnajov pre výbery U-13, po skúsenostiach 
z prvých turnajov (Mladé talenty 2017 Katovice,  2018 Korňa) sa javí ako najvhodnejšia 
periodicita kontaktov 2 x ročne, 

T: úloha trvalá                                                                 Z: predseda TMK 
Plnenie: 
V súlade s hore uvedeným sa dostali turnaje, na ktorých sa zúčastňujú mládeţnícke  výbery SsFZ 
do zoznamu vybraných turnajov v pôsobnosti SsFZ v roku 2018 ako aj v roku 2019. V roku 2018 
po nami organizovanom turnaji v Korni – ročník 2005 (január), ktorý bol súčasťou medzinárodnej 
spolupráce s 3 regionálnymi zväzmi nasledovala účasť výberu SsFZ ročník 2005 v Ostrave (máj), 
výber BB kraja v Krakove ročník 2007 (september), výber ZA kraja v Katoviciach  ročník 2007 
(október). V roku 2019 máme za sebou nami organizovaný turnaj Mladé talenty 2019 v dňoch 1.-
2.2.2019 v Korni. Všetky podrobnosti turnaja v Korni boli publikované na stránke www.ssfz.sk. 
 

5. Adekvátnym spôsobom sa spolupodieľať na organizovaní jedného z najstarších futbalových 
dorasteneckých podujatí „Turnaj SNP“ v B. Bystrici s perspektívou účasti regionálnych, resp. 
národných výberov zo zahraničia. 

http://www.ssfz.sk/
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Plnenie: 
SsFZ sa uţ dávnejšie stal spoluorganizátorom tohto najstaršieho dorasteneckého turnaja u nás ( 
v roku 2019 to bude uţ jubilejný 50. ročník). 

      SsFZ sa naďalej bude podieľať na organizácii uvedeného turnaja formou úhrady pobytových 
      nákladov jedného zahraničného druţstva a náklady spojené s účasťou delegovaných osôb, 
      účasť delegovaných osôb zabezpečí KR z programu TALENT, 

T: júl                                                                         Z: VS, TM a predseda KR 
 

6. Rozširovať ponuku odbornej literatúry a časopisov v metodickom kabinete SsFZ o najnovšie 
publikácie v kniţnej podobe, ale aj na DVD nosičoch a videu, tieto propagovať. 
T: úloha trvalá                                                                 Z: predseda TMK, TM 
Plnenie: 
Priebeţne je metodický kabinet dopĺňaný o odbornú literatúru, CD knihy i DVD, ktoré sú v prípade 
záujmu k dispozícii frekventantom jednotlivých školení a trénerom. 
 

7. V spolupráci so SFZ na základe projektov MŠ SR dopĺňať didaktickú techniku SsFZ a učebné 
materiály pre potreby organizovania školení trénerov, rozhodcov, DZ a funkcionárskeho aktívu 
SsFZ. 
T: úloha trvalá                                                                 Z: predsedovia TMK a KR 
Plnenie: 
V roku 2018  bolo zakúpené premietacie plátno, od úseku vzdelávania SFZ tlačiareň a notebook. 
 

8. Minimálne jedenkrát ročne pripraviť doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov FK – 
účastníkov súťaţí SsFZ a ObFZ.  
T: v texte                                                                       Z: predseda TMK a koordinátor vzdelávania 
Plnenie: 

      TMK pripravuje  pravidelne 4 doškoľovacie semináre (február, jún, september a november) 
      v rôznych častiach regiónu, 

 
V roku 2018 doškolila TMK SsFZ 346 trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie. V roku 2019 sú, 
v spolupráci s TMK ObFZ 4 doškoľovacie semináre pre trénerov futbalu v pôsobnosti SsFZ. 
Vzhľadom na uţ zavedenú kontrolu platnosti trénerských licencií prostredníctvom ISSF (III. a IV. 
ligy dospelých) a od nového súťaţného ročníka rozšírenie tejto kontroly do ďalších súťaţí 
riadených SsFZ je pripravená TMK SsFZ a koordinátor vzdelávania v spolupráci s ObFZ  pripraviť 
mimoriadne aj ďalšie doškoľovacie semináre. 
 

9. Ak to finančné moţnosti zväzu dovolia pokračovať v organizácii seminárov trénerov mládeţe, 
osobitne pre kategórie dorastu, ţiakov a prípravky, ktorých sa zúčastnia najmä tréneri na základe 
odporučenia TMK jednotlivých ObFZ. 

      Pre postupne klesajúci  záujem zo strany trénerov, TMK upúšťa od prípravy seminárov 
      v pôvodnom formáte. Postupne klesal záujem, ţe z 3 seminárov zvlášť pre kategórie dorastu, 
      ţiakov, prípravky  sa pripravil jeden spoločný seminár pre všetky kategórie. No uţ 3. rok sa nedarí  
      pre nezáujem pripraviť takýto seminár. 
 
10. Podľa ekonomických moţností zväzu podporiť odbornú trénerskú stáţ  členov TMK venujúcim sa 

odbornej príprave trénerov a vybraným trénerom v blízkom zahraničí. 
T: 1 x ročne                                                                      Z: predseda TMK 
Plnenie: 
V roku 2017 sa uskutočnila odborná stáţ V Česku – Plzeň, v roku 2018 v Maďarsku – Puskásova 
akadémia. Výsledky stáţe bývajú pravidelne prezentované na seminári trénerov v novembri. 
 

11. V spolupráci s TMK ObFZ pravidelne pripraviť oblastné a medzi oblastné výbery U-12, následne 
pripraviť regionálne výbery U-13 a U-14 pre účasť na medziregionálnych turnajoch SFZ. 
Skvalitňovať zloţenie realizačných tímov týchto výberov, ako aj ich materiálno-technické 
zabezpečenie. Vyuţiť pri tom koordinátora mládeţe SFZ. 
T: máj                                                                              Z: predseda TMK 
Plnenie: 
V ostatnom období získal SsFZ časť výstroje značky PUMA od SFZ. 
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12. Pokračovať v podpore školení trénerov, formou jednorazových finančných dotácií, schválených 
VV SsFZ v roku 2017,  na školenie UEFA B a UEFA Grassroots C. 
T: úloha trvalá                                                                  Z: VS a koordinátor vzdelávania 
Plnenie: 
V roku 2018 bol príspevok poskytnutý na 1 školenie UEFA B licencie a 5 školení UEFA GR C 
licencie. 
 

13. V spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ pokračovať vo vydávaní učebných textov pre jednotlivé 
stupne školenia trénerov. 
T: úloha trvalá                                                               Z: predseda TMK 
Plnenie: 
Túto úlohu na seba prevzal úsek vzdelávania trénerov SFZ – plní sa priebeţne. 
 

14. Pokračovať, v spolupráci s úsekom mládeţe, v organizačnom a ekonomickom zabezpečení 
fungovania tréningových skupín vo všetkých ObFZ v pôsobnosti SsFZ pre kategórie U12, U13 
a U14 v rámci projektu PPTF (Projekt prípravy talentovaných futbalistov). 
T: úloha trvalá                                                               Z: VS a TM 
Plnenie: 
Projekt sa realizuje vo všetkých 11-tich ObFZ v pôsobnosti SsFZ a je finančne a materiálne 
zabezpečovaný cez SFZ. 
 

15. Pokračovať v odhaľovaní a postihu najmä dospelých aktérov neoprávnených štartov hráčov na 
cudzí RP predovšetkým v MFS ţiakov a dorastu. 
T: úloha trvalá                                                               Z: predsedovia KM a DK 
Plnenie: 
Neoprávnené štarty majú trvale klesajúcu tendenciu. 
 

16. Pravidelne pripravovať a uskutočňovať halový turnaj ţiakov O pohár predsedu SsFZ. 
T: január                                                                       Z: TM 
Plnenie: 
Uskutočňuje sa pravidelne za účasti výberu SsFZ, v roku 2018 prebehla zmena termínu konania 
z januára na december, v roku 21018 sa konal uţ 22. ročník. 
 

17. Aktívne participovať na organizovaní školských futbalových súťaţí a podľa moţností pomáhať pri 
rozvoji ďalších zloţiek „futbalu pre všetkých“ (GRASSROOTS). 
T: úloha trvalá                                                               Z: predsedovia TMK, TM 
Plnenie: 
Všetky Grassroots projekty SFZ zabezpečuje v našom regióne tréner mládeţe SFZ (od roku 2019 
je ním Ján Štrba) a krajský koordinátori Grassroots SFZ pp. Palider a Bella. 
 

18. Podporovať snahy o získanie väčšieho počtu chlapcov i dievčat pre futbal v záujme zvýšenia 
futbalovej základne, podľa moţnosti aj z radov „odpadlíkov“ z iných športov. 
T: úloha trvalá                                                               Z: predsedovia KM, TMK a TM 

 

D. OBLASŤ MATERIÁLNEHO A EKONOMICKÉHO ZABEZPEČENIA 
 

1. Po odchode SFZ zo SZTK, kedy SFZ získal do majetku 9 budov v regiónoch, ako prioritu pojať 
výstavbu Domu futbalu–sídla SsFZ a ObFZ B. Bystrica na báze terajšej budovy v minulosti 
patriacej SZTK. Kde SsFZ  od firmy SSE-Distribúcia, a. s. odkúpil pozemok pod budovou a jej 
okolí. 

       T: v texte                                                                              Z: predseda SsFZ 
       Plnenie: 

     Vzhľadom na nejasnosti okolo výstavby štadióna Štiavničky v B. Bystrici riešiť sídlo SsFZ 
v stávajúcich priestoroch tak, aby na konci aktuálneho volebného obdobia pôsobil SsFZ 
v nových priestoroch, k tomu pripraviť: 



Stredoslovenský futbalový zväz Banská Bystrica 

975 84 Banská Bystrica, Partizánska cesta 93 

 
 vizuál projektu  - hotový 

 projektovú a schvaľovaciu dokumentáciu – vo vysokom štádiu rozpracovania 

 návrh financovania – v riešení,  

 praktickú stránku realizácie stavby – viď A/2. 

 so stavebnými prípravami začať čo najskôr 
 
2. SFZ realizuje prostredníctvom eshopu MERCHANDISING (predaj kolekcie oblečenia, športových 

súčasti, pomôcok, suvenírov a pod.). Podieľať sa na organizácii distribúcie a predaja týchto 
produktov na strednom Slovensku. 
T: úloha trvalá                                                                        Z: manaţér pre marketing a PR 
 

3. V záujme komercionalizácie regionálneho futbalu aktivizovať funkciu marketingového manaţéra 
zriadenú vo VV SsFZ a spolu s reklamnými a sponzorskými iniciatívami zvýšiť finančné zdroje 
SsFZ. 
T: úloha trvalá                                                                        Z: manaţér pre marketing a PR 
 

4. Prípravou kvalitných projektov vo všetkých oblastiach činnosti zväzu, ObFZ i FK sa naďalej 
uchádzať o získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, rozpočtu samospráv, rôznych 
fondov, ktoré budú slúţiť na skvalitnenie činnosti SsFZ a jeho členov. 
T: úloha trvalá                                                                        Z: predseda SsFZ a VS 
 

5. Pravidelne kaţdoročne finančne podporiť najaktívnejšie FK v práci s mládeţou. 
T: v texte                                                                               Z: predsedovia KM, TMK a VS 
 

6. Propagovať a byť nápomocní, v úzkej spolupráci s ObFZ, pri realizácii výziev SFZ na 
modernizáciu infraštruktúry ihrísk a štadiónov pre amatérsky futbal. 

SsFZ spolupracoval pri propagácii oboch výziev, ako aj participoval spoločne s ObFZ aj pri 
výbere projektov, príprave regionálnych koordinačných stretnutí a je pripravený byť nápomocný 
pri realizácii jednotlivých projektov, ako i pri kontrolnej činnosti, 

T: úloha trvalá                                                          Z: predseda SsFZ, VS, predsedovia ObFZ 
Plnenie: 
Podarilo sa najmä vďaka iniciatíve domácich subjektov vybudovať a sprevádzkovať dve veľké 
ihriská s umelou trávou a poţadovanou infraštruktúrou (Krásno n. Kys., Kys. N. Mesto). 
Ţiaľ aj napriek snahe SsFZ sa pre túto aktivitu nepodarilo získať viac záujemcov. 
V rámci I. a II. etape „Podpory rekonštrukcie a výstavby infraštruktúry“ prispel SFZ do takmer 
130  FK čiastkou 1, 8 mil. €. 
 

       SsFZ v spolupráci so SFZ pripravil pre 2. etapu regionálne koordinačné stretnutie – viď A/13.



 

 


