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Vážené dámy, vážení páni,
dovoľujem si Vám predložiť správu o činnosti Východoslovenského futbalového
zväzu od Hodnotiacej konferencie v januári 2012.
Náš zväz je občianske združenie, ktoré združuje Oblastné futbalové zväzy,
kluby, funkcionárov, trénerov, hráčov a hráčky, rozhodcov a rozhodkyne, delegátov.
Podľa informačného systému slovenského futbalu je nás spolu takmer 90 000.
Sme najväčšie občianske združenie na území Košického samosprávneho
kraja a Prešovského samosprávneho kraja a sme integrálnou súčasťou, pevným
základom Slovenského futbalového zväzu.

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ
Dovoľte mi aby som sa vrátil, aj keď moja správa hodnotí posledné dva roky
činnosti, aby sme si pripomenuli vo všetkých prierezoch našej činnosti čo všetko sme
realizovali, čo sa nám podarilo vyriešiť, alebo kam sme preniesli naše hnutie za 4
roky.
Na jar 2010 som bol vo VV jediným zástupcom nášho regiónu. Na volebnej
konferencií v septembri 2010 bol zvolený do VV JUDr. Peter Sepeši ako člen VV
zodpovedný za organizačné a legislatívne otázky a na poslednej konferencií, ktorá
bola v Poprade v novembri 2013 bol do VV zvolený pán Ivan Kozák ako jeden zo
štyroch zástupcov profesionálneho futbalu.
Peter Sepeši sa narodil v Košiciach, bol hráčom Lokomotívy Košice, Zemplína
Michalovce, reprezentantom Slovenska vo futsale, účastník majstrovstiev sveta vo
futsale. Po nástupe do funkcie sa stal nosným pilierom legislatívnych zmien
v slovenskom futbale.
Pod jeho vedením prebiehal legislatívny proces, ktorý zasiahol svojou šírkou
futbalové hnutie vo všetkých smeroch a na všetkých úrovniach. Boli vypracované,
prediskutované a následne schválené stanovy SFZ, rokovací poriadok, volebný
poriadok, disciplinárny poriadok, štatút reprezentanta a iné, spolu viac ako 30
rôznych predpisov. Cieľom legislatívneho procesu je vytvoriť navzájom zosúladený
systém predpisov Slovenského futbalového zväzu.
Ivan Kozák bol zvolený do VV, keď nahradil p. Valoviča, ktorý sa stal trénerom
Slovana Bratislava. Predstavuje novú generáciu klubových funkcionárov. Sú to
bývalí hráči, ktorí dlhé roky odvádzali svojmu klubu a svojim fanúšikom kvalitné
služby. Ako príklady môžeme uviesť Martina Poljovku v Banskej Bystrici, Jozefa
Pisára v Rimavskej Sobote, Karola Belaníka a Vladimíra Leitnera v Žiline, Vladimíra
Karhana v Trnave. Proces zapájania bývalých hráčov do riadenia futbalu je vysoko
pozitívny.
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Prezidentom SFZ bol na Volebnej konferencii zvolený pán Ján
Kováčik. Pod jeho vedením vstúpil slovenský futbal do 21. storočia.
Došlo ku presťahovaniu zväzu, vytvoreniu legislatívneho oddelenia, príchodu
nových sponzorov a mnohých ďalších zmien, krokov a naštartovaných procesov
a projektov , ktoré by bolo možné pripomenúť, ale zrejme najdôležitejšou, zásadnou
zmenou bolo zrušenie zmlúv s UFA Sports, Šport Progress, Mars Sport Travel.
Cieľom tohto procesu, ktorý nebol jednoduchý, bolo vytvoriť zdravé ekonomické
prostredie pre fungovanie SFZ. Zrušenie zmlúv sa dotklo viacerých dlhoročných
partnerov SFZ, čo vyvolalo a neustále vyvoláva negatívne reakcie z ich strany.
Slovenská reprezentácia dosiahla osemfinálovou účasťou na MS v Južnej
Afrike historický úspech. Po majstrovstvách sveta došlo ku zníženiu výkonnosti
mužstva, k sérii neuspokojivých výsledkov, k nekvalitnému hernému prejavu. Tieto
skutočnosti vyústili do odvolania trénera Vladimíra Weissa, ktorého vymenil tandem
Stanislav Griga – Michal Hipp. Kvalifikácia na MS v Brazílii sa nám nevydarila a po
zápase v Lichtenštajnsku vymenil túto dvojicu Ján Kozák.
Stretnutia pod jeho vedením ukázali, že máme potenciál hrať kvalitný futbal na
európskej úrovni a určite prajeme všetci trénerovi Kozákovi a jeho tímu len to
najlepšie.
Dobre si počínala reprezentácia do 21 rokov, ktorá postúpila do baráže
o postup na ME a v súčasnosti je na čele svojej kvalifikačnej skupiny.
Veľmi dobrú prácu odviedla reprezentácia do 17 rokov, ktorá postúpila do
semifinále majstrovstiev Európy a na MS sa dostala do osemfinále
Reorganizácia slovenských republikových súťaží. Približne 2 roky prebiehala
diskusia o reorganizácií III líg, II ligy, ale aj I. ligy. Modelov, o ktorých sa diskutovalo,
bolo viac. Bol schválený model, ktorý má svojich zástancov aj odporcov. Pre VsFZ
prináša toto rozhodnutie návrat k modelu, pri ktorom budeme riadiť 3. najvyššiu
súťaž, čo pre nás znamená veľký záväzok.
Významným medzníkom pre rozvoj futbalu na Slovensku, bolo rozhodnutie
vybudovať z prostriedkov UEFA Národné tréningové centrum v Poprade. SFZ sa
stal vlastníkom štadióna, bola rekonštruovaná tribúna, v ktorej ubytovacia časť patrí
Aquacity Poprad. Hracia plocha bola kompletne vymenená, pričom došlo k realizácii
drenážnej vrstvy, vykurovacieho systému trávnika a následne k položeniu nového
trávnika Vzniklo unikátne dielo, pretože ide o prvý vyhrievaný trávnik na svete, ktorý
je vyhrievaný geotermálnou vodou.
Realizáciou tohto projektu vznikla nielen základňa pre naše reprezentačné výbery,
ale aj pre kluby z nášho regiónu pri ceste za hľadaním kvalitnejších súperov na
prípravné stretnutia.
Po dobudovaní 2. etapy vznikne štadión, ktorý bude spĺňať kritéria umožňujúce
aj stretnutie A mužstva s menej atraktívnymi súpermi. Pre mládežnícke družstvá
bude NTC slúžiť nielen ako miesto stretnutí, ale bude to aj miesto konania
tréningových sústredení.
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V oblasti budovania infraštruktúry vláda SR rozhodla o pridelení
finančných prostriedkov na vybudovanie resp. rekonštrukciu viacerých
štadiónov na Slovensku.
V našom regióne sa tohto projektu týka štadión v Poprade, Prešove, Košiciach a
v Humennom.
Som presvedčený, že po vybudovaní týchto štadiónov, po dokončení diaľnice Prešov
– Poprad má náš región šancu usporiadať turnaj UEFA v mládežníckych kategóriách.
Dôležitými podujatiami, ktoré SFZ organizoval na východnom Slovensku, bolo finále
Slovenského pohára - Slovnaft cup v Michalovciach a v Bardejove. Reprezentácia
do 21 rokov odohrala v Michalovciach dôležité kvalifikačné stretnutie proti
Rumunsku.
VsFZ zastupovali naši členovia v odborných komisiách SFZ. V odvolacej
komisií pôsobil pán Štefan Olšavský, predsedom zmierovacej komisie bol pán Ján
Vrba, v revíznej komisií pán Vlastislav Laskovský v komisií pre výstavbu štadiónov
pán Štefan Vaľko, v komisií rozhodcov ako podpredseda, vôbec prvýkrát v histórií sa
stal podpredsedom zástupca VSFZ pán Marián Ružbavský, členom komisie
delegátov stretnutia najprv pán Peter Barna a po ňom Štefan Olšavský.
V disciplinárnej komisií pracoval pán Milan Bednár a v ekonomickej komisií SFZ pani
Alžbeta Majláthová.
SFZ zabezpečil prvýkrát v histórií sponzora pre III. ligu, a to spoločnosť
TIPOS. Na návrh VsFZ sa po dohode s ostatnými regiónmi, takisto prvýkrát v histórií,
rozdeľuje dotácia podľa počtu kilometrov, ktoré družstvá precestujú na stretnutia
hrané vonku, čím došlo k spravodlivému rozdeleniu dotácie.

Východoslovenský futbalový zväz
Výkonný výbor
VV VsFZ pracoval v zložení:
Predseda VV Richard Havrilla, podpredseda za Košický samosprávny kraj Gabriel
Weiss, podpredseda za Prešovský samosprávny kraj Jozef Križalkovič, členovia za
Košický kraj Jaroslav Švarc, Ján Špivák a Vendelín Novysedlák, za Prešovský kraj
Štefan Vaľko, Peter Goga, Marián Tkáč.
VV sa schádzal raz mesačne a priebežne riešil úlohy vyplývajúce z diania
v SFZ a zároveň sa zaoberal záležitosťami a udalosťami, ktoré prinášalo dianie
v našom regióne.
Veľkú pozornosť venoval VV príprave nových stanov VsFZ, ktoré boli prijaté na
konferencií VSFZ v januári 2013.
Dôležitým rozhodnutím bolo stanovenie spôsobu zaraďovania družstiev do
jednotlivých súťaží v dôsledku reorganizácie súťaží SFZ, pričom je nutné zdôrazniť,
že VsFZ postupoval pri zaraďovaní družstiev po skončení súťažného ročníka
2013/2014 analogicky ako SFZ.
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VV VsFZ prijal rozhodnutie, ako jediný regionálny zväz o zavedení
systému ISSF pre všetky súťaže riadené VsFZ. V úvode sme zvolili najprv
duálne vypisovanie zápisov stretnutí riadených ŠTK a po odstránení úvodných
nedostatkov v systéme a v práci jednotlivcov sme pristúpili k plošnému zavedeniu
systému ISSF.
Systém ISSF priniesol, napriek prvotnému nesúhlasu niektorých klubov a
funkcionárov, veľa pozitív do činnosti futbalových klubov, odborných komisií
a sekretariátu VsFZ. Zavedenie systému ISSF umožnilo VV rozhodnúť o zmene
systému platieb jednotlivých klubov, vo vzťahu k odmenám pre delegované osoby.
Systém mesačných zberných faktúr rozložil výdavky klubov na delegované osoby na
viaceré splátky.
VV rozhodol, ako jediný regionálny zväz, v zmysle uznesenia VV SFZ,
o zmene názvu jednotlivých súťaží, a to v logickom poradí IV., V. a VI. liga.
Počas hodnoteného obdobia jednotliví členovia VV pristupovali k viacerým otázkam
konštruktívne s cieľom dosiahnuť čo najlepšie riešenie v prospech futbalu.
Ďakujem všetkým za odvedenú prácu, a to nielen vo VV ale aj na úrovni
oblastných futbalových zväzov alebo klubov.

Sekretariát VsFZ
Dôležitým oporným bodom a zároveň centrom riadenia zväzu bola práca
sekretára zväzu p. Marcela Eperješiho a ekonomickej pracovníčky pani Alžbety
Majláthovej.
Skutočnosť, že VsFZ je na čele zavádzania ISSF do našich súťaží je
predovšetkým ich zásluhou. Pri tejto činností odviedli neuveriteľné množstvo práce
pri zavádzaní dát do systému, pri procese vysvetľovania, či už pre oblastné futbalové
zväzy, pre kluby, ale aj pre jednotlivých hráčov, funkcionárov rozhodcov a delegátov.
Po zavedení systému ISSF sa výrazne zjednodušila činnosť pri generovaní odmien.
Systém automaticky generuje odmeny a náklady – a to po jednotlivých mesiacoch.
Sekretariát realizoval prípravu všetkých podujatí, či už po stránke organizačnej alebo
ekonomickej, ktoré organizoval VsFZ: konferencie VsFZ, zasadnutia Rady VsFZ, VV
a odborných komisií. Ďalej turnaje Memoriál Gejzu Princa, Bohdana Benedika
a vyhláseniu jednotlivých 11 roka.

Ekonomika VsFZ
VsFZ sa opiera vo svojej činnosti o príjmy zo SFZ, štartovného, sponzorských
príspevkov, poplatkov za disciplinárne previnenia.
V roku 2010 bola podpísaná zmluva medzi SFZ a RFZ o financovaní amatérskeho
futbalu. SFZ sa zaviazal pre VsFZ prispievať čiastku 97 800 Eur.
Vzhľadom na objektívne skutočnosti, financovanie zo strany SFZ je oneskorené,
pričom momentálne nemáme úplne uhradený rok 2012 a celý rok 2013.
Napriek tomu, fungovanie nášho zväzu to neovplyvnilo. VV rozhodol, že
dotácie pre ObFZ, ktoré plynú do rozpočtov jednotlivých ObFZ prostredníctvom
Volebná konferencia VsFZ, 18. január 2014
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VsFZ, vyplatí VsFZ zo svojich zdrojov, a tak ObFZ v našom regióne majú
vyplatené dotácie aj za rok 2013.
Oprava budovy priniesla vyšší komfort pre užívateľov, znížené náklady na
spotrebu tepla a elektrickej energie, a zároveň umožnila prenajímať priestory pre iné
subjekty. Príjmy za prenájom priestorov sa približne rovnajú prevádzkovým nákladom
na budovu, čím došlo k ročnej úspore približne 10 200 eur, takže náklady na opravu
budovy sa nám vrátia do 4 rokov.
SFZ zabezpečil pre regionálny futbal v roku 2012 sponzora Poštovú banku.
Pre VsFZ bola vyčlenená čiastka 77 820 eur na rok pričom zmluva bola podpísaná
na 3 roky. VsFZ predložil Poštovej banke niekoľko projektov, ktoré boli schválené. Z
prostriedkov boli čerpané dotácie na program Nafta junior, odmeny delegovaných
osôb v žiackych súťažiach, tréningové kempy regionálnych výberov, organizácia
viacerých mládežníckych turnajov. Po roku spolupráce došlo zo strany Poštovej
banky k jednostrannému zrušeniu zmluvy, a to bez udania dôvodu. Napriek tomu, že
spolupráca trvala len 1 rok, sme radi, že SFZ myslel v sponzorských aktivitách aj na
regionálny futbal.
Po zavedení systému ISSF došlo ku zmene vo vyplácaní delegovaných osôb
a k zmene vyplácania poplatkov za prestupy, hosťovanie, registráciu a disciplinárne
poplatky. Mesačná zberná faktúra vystavená za predchádzajúci mesiac, výrazne
zjednodušila prácu funkcionárov klubov a pracovníkom sekretariátu a iným odborným
komisiám. Viaceré kluby nezaplatili poslednú zbernú faktúru za mesiac október a
november 2013.
VsFZ bol týmto donútený vyplatiť delegované osoby t.j. rozhodcov a delegátov zo
svojich prostriedkov, a to vo výške takmer 54 552 Eur. (aj s odvodmi do soc.
poisťovne, zdravotné a dane).
Počas uplynulého obdobia prebiehali viaceré súdne spory, v ktorých vystupoval
VsFZ v úlohe žalobcu. Všetky spory, ktoré sú právoplatne ukončené, VsFZ vyhral.

Hospodárenie VsFZ

AKTÍVA – štruktúra majetku
Dlhodobý hmotný majetok v sume 207 650,29 EUR je evidovaná hodnota budovy
VsFZ na Alejovej 2 v Košiciach .
Krátkodobý majetok je evidovaný v hodnote 9 355,32 EUR
V položke zásoby evidujeme športový materiál ( dresy, športové súpravy, trička ) pre
potreby regionálneho výberu v účtovnej hodnote 6064,79 EUR.
VsFZ participuje v nadácií Budúcnosť východu a účtovná hodnota predstavuje 6 650
EUR.
Pohľadávky tvoria časť z obchodného styku, časť SFZ a FK evidované vo
výške 189 170,88 EUR.
Volebná konferencia VsFZ, 18. január 2014
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Stav finančných účtov k 31.12.2013 :
56 133,70 EUR – bankový účet VÚB
8 920,41 EUR – bankový účet Tatra banka
24 366,46 EUR – terminovaný účet
189,20 EUR – pokladňa
Spolu stav finančných prostriedkov :

89 609,77 EUR

PASÍVA - zdroj krytia majetku
Východoslovenský futbalový zväz v období roku 2012 a 2013 vykazuje
plusovú hodnotu hospodárenia. Za rok 2012 hospodársky výsledok + 13 578 EUR
pred zdanením, za rok 2013 predbežný hospodársky výsledok + 380 EUR , to sa
zmení po zaúčtovaní všetkých položiek.
Záväzky z obchodného styku sa uhrádzajú priebežne do splatnosti faktúr.
Východoslovenský futbalový zväz neeviduje ani záväzky voči Oblastným
futbalovým zväzom k 31.12.2013 aj napriek tomu, že evidujeme pohľadávku voči
SFZ. Všetky dotácie na činnosť ObFZ boli vyplatené z vlastných finančných zdrojov.
Neevidujeme dlh voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a Zdravotným
poisťovniam.
Príjmy za roky 2012-2013

: 1 351 028 €

Výdavky/náklady za roky 2012-2013

: 1 347 085 €

Matričná komisia
Matričná komisia pracovala pod vedením pána Ladislava Bindasa, členovia
boli František Čigaš a Ján Zápotoka.
Činnosť tejto komisie prebiehala podľa stanovených noriem, s tým že
v procese zavádzania ISSF jej pracovná náplň kontinuálne zanikala.
Všetci členovia odpracovali v priebehu od roku 2010 do roku 2012, enormné
množstvo drobnej, ale dôležitej práce pri realizovaní prestupov a hosťovaní, za čo im
patrí veľká vďaka.
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Športovo technická komisia
1. Hodnotené obdobie
ŠTK pracovala po vynútených obmenách v 14-člennom zložení. Predsedom
komisie bol p. Štefan Olšavský, tajomník Róbert Tóth, členovia: Štefan Sedlák,
František Ivanov, Vladimír Vansa, Jozef Čelovský, Jozef Tóth, Jozef Porochnavý,
Juraj Kotrády, Peter Barna, Ladislav Gnip, Jaroslav Duška, Štefan Fencík, Erik
Anguš, Ján Roka. Priebežne termínovo zabezpečovala riadenie súťaží
a vyhodnocovala jej priebeh. Celkovo v tomto SR ŠTK riadila súťaže 118 mužstiev
dospelých, 100 družstiev dorastu a 76 družstiev žiakov v pravidelných súťažiach.
Ďalej sme riadili súťaže prípraviek U9 – 23 družstiev a U10 a U11 – 68 družstiev.
Spolu sme riadili 294 družstiev v pravidelných týždenných súťažiach a 91 družstiev
najmenších kategórií. V pravidelných súťažiach týždenne je to organizácia 147
stretnutí.
Z uvedeného prehľadu vidieť, že toto riadenie kládlo na členov ŠTK veľké
nároky na čas ako aj na odbornosť. Zvláštne nároky na termínové zvládnutie
stretnutí kládlo jarné počasie v roku 2013, keď za 28 rokov pôsobenia v komisií
ŠTK si nepamätám toľko odložených kôl, ktoré sme ale spoločne s pochopením FK
zvládli. O odbornosti tejto komisie hovorí fakt, že na jej činnosť sa nevyskytli
žiadne zásadné pripomienky.
2. Reorganizácie
V SR 2011-2012 bola na základe stálych pripomienok a ekonomickej
náročnosti na cestovanie klubov pripravená a v ďalšom SR realizovaná
reorganizácia súťaží dospelých a dorastov v rámci nášho regiónu. Reorganizácia
bola náležite odborne pripravená v súlade s ustanoveniami SR a dostatočne
prezentovaná na webovej stránke VsFZ bez pripomienok.
V SR 2012-2013 na základe vyhlásenej reorganizácie súťaží dorastov
bola v tomto SR realizovaná na základe takisto rozsiahlej diskusie v snahe o čo
najlepší variant súťaženia vytvorená II.L starší a mladší dorast. Na základe
doterajšieho priebehu možno vyjadriť maximálnu spokojnosť s vytvorením tejto
kategórie dorastov v našich podmienkach.
3. Systém ISSF
V rámci riadenia súťaží možno s prácou v systéme ISSF vyjadriť veľkú
spokojnosť. Podstatné je to, že možno povedať, že kluby v našej pôsobnosti
pochopili zavedenie tohto systému a osvojili si ho. V ďalšom období budeme
spoločne rozširovať podmienky jeho využívania, ktorého výsledky sa prejavujú
hlavne v okamžitej dostupnosti výsledkov, všeobecných prehľadov a informácií
o stretnutí, plné využitie pri transferoch hráčov ako aj finančných prehľadoch pre
družstvá ako aj pre zväz. Drvivá väčšina zástupcov klubov kladne hodnotí
zavedenie informačného systému aj v našich podmienkach.
Volebná konferencia VsFZ, 18. január 2014
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Komisia rozhodcov

Predseda komisie rozhodcov bol Marián Ružbavský, podpredsedom najprv
Štefan Czetö, ktorého nahradil Gabriel Adam.
Členovia: Miroslav Jurášek, Miroslav Benko, Erik Weiss, Július Straka, Peter
Jenčura, František Hajdada, Gabriel Sekereš, Pavol Chmura, Filip Glova, Igor
Kozák.
Po voľbách predsedu VsFZ nastala zmena na poste predsedu KR VsFZ, ako
aj
v zložení komisie, ktorá v odsúhlasenom zložení pracovala až do konca
volebného
obdobia. Komisia sa schádzala v súťažnom období na svojich
pravidelných zasadaniach každý štvrtok, kde riadila činnosť rozhodcov a delegátov
zväzu,
delegovala rozhodcov a delegátov zväzu na stretnutia, riešila operatívne,
ale aj dlhodobé problémy. KR začala v tomto volebnom období niekoľko projektov
v spolupráci s KR SFZ, manažérom vzdelávania a Konvencie rozhodcov, KR SsFZ.
Podarilo sa nám úspešne odštartovať projekt TALENT - MENTOR.
Počty rozhodcov a delegátov zväzu:
Na začiatku volebného obdobia počas jarnej časti súťažného ročníka 2009 –
2010 KR VsFZ začala pracovať s počtom 202 rozhodcov a 92 delegátov zväzu.
Rozhodcovia aj delegáti zväzu boli rozdelení do jednotlivých súťaží, ktoré
rozhodovali. V nasledujúcom ročníku boli rozhodcovia a delegáti rozdelení do
výkonnostných skupín, ktoré nie sú uzavreté, ale fluktuácia rozhodcov a delegátov
medzi výkonnostnými skupinami počas súťažného obdobia je možná na základe
výkonnosti, alebo splnenia fyzických požiadaviek KR na rozhodcov. Po ukončení
volebného obdobia na konci jesennej časti 2013 – 2014 KR pracuje s počtom 232
rozhodcov a 81 delegátov. Rozhodcovia sú rozdelení do výkonnostných skupín A, B,
C a D. Rozhodcovia vo výkonnostnej skupine A rozhodujú stretnutia IV až VI. ligy.
Rozhodcovia skupiny C rozhodujú stretnutia V a VI. ligy a rozhodcovia skupiny D
rozhodujú stretnutia VI. ligy. Špeciálnou výkonnostnou skupinou sú rozhodcovia
skupiny B, ktorí sú asistentmi rozhodcov v stretnutiach IV, V. a VI. ligy a niektorí
rozhodujú stretnutia VI. ligy. Počty rozhodcov jednotlivých výkonnostných skupinách:
A: 35 rozhodcov
B: 30 rozhodcov
C: 60 rozhodcov
D: 104 rozhodcov
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Delegáti zväzu sú rozdelení do výkonnostných skupín A, B a C. Delegáti
výkonnostnej skupiny A sú delegátmi stretnutí v IV až VI. lige, výkonnostná
skupina B je delegovaná na stretnutia V a VI. ligy a výkonnostná skupina C je
delegovaná na stretnutia VI. ligy. Počty delegátov v jednotlivých výkonnostných
skupinách:
A: 33 delegátov
B: 25 delegátov
C: 22 delegátov
Počas volebného obdobia KR VsFZ bola vytvorená skupina TALENT. Táto
skupina sa v priebehu pôsobenia KR menila. R, ktorí boli vyradení zo skupiny
TALENT nahradili noví mladí R. Výmena R sa diala na základe presne
zadefinovaných pravidiel a kombináciou týchto pravidiel: vek R, získanie licencie P,
zaradenie R do výkonnostnej skupiny A (resp. B), maximálny počet troch rokov
v skupine Talent, pokles výkonnosti, niekoľkonásobné nesplnenie limitov počas
fyzických previerok (u R skupiny Talent sa v kontrolnom období vyžaduje zabehnúť
limit 2900 metrov a v letnom termíne FP minimálne 3000 metrov). Momentálne má
skupina TALENT 21 členov. Z KSK je ich 9 a z PSK je ich 12. Mentormi týchto
rozhodcov sú výlučne rozhodcovia a asistenti republikových súťaží.
V súťažiach riadených SFZ pôsobí z VsFZ jedenásť pozorovateľov rozhodcov
a sedem delegátov stretnutia. Ich rozdelenie je: šesť pozorovateľov z Košického
samosprávneho kraja ( ďalej KSK) a päť pozorovateľov rozhodcov z Prešovského
samosprávneho kraja ( ďalej PSK). Rozdelenie delegátov stretnutia je nasledovné:
štyria z KSK a traja z PSK.
Rozhodcov a asistentov rozhodcov z VsFZ pôsobiacich v republikových
súťažiach je 28. Sú rozdelení do skupiny rozhodcov v počte 15 a asistentov
rozhodcov v počte 13. Ich rozdelenie podľa samosprávnych krajov je: 9 rozhodcov
a 4 asistenti rozhodcov KSK a 6 rozhodcov a 9 asistentov rozhodcov z PSK. Zvýšil
sa podiel rozhodcov aj asistentov rozhodcov z VsFZ v TOP skupine R a AR SFZ. Od
roku 2010 R a AR, ktorí boli vybraní KR VsFZ, sa uplatnili aj v republikových
súťažiach. R Glova a AR Ferenc postúpili do TOP skupiny, R Čiernik a AR Poracký
s Mihalíkom sú nasadzovaní do II. ligy. Rozdelenie rozhodcov v TOP skupine SFZ:
a) rozhodcovia:
Filip Glova, Pavol Chmura, Štefan Leško, Dušan Sedlák, Július
Weiss

Straka, Roland

b) asistenti rozhodcu:
Gabriel Ádám, Miroslav Benko, Radoslav Bobko, Ondrej Brendza, František Ferenc,
Peter Jenčura, Martin Špivák, Erik Weiss
c) ženy FIFA: Zuzana Kováčová, Ivana Lešková, Slavomíra Mišková
Volebná konferencia VsFZ, 18. január 2014
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Vzdelávanie rozhodcov a delegátov zväzu:
Na prvom seminári po volebnej komisii KR VsFZ si urobila prehľad R a DZ
o stave ich teoretických vedomostí. Vedomostná úroveň rozhodcov a delegátov bola
nízka. Z tohto skúšania vznikla priorita zvýšiť teoretické vedomosti rozhodcovského
a aj delegátskeho zboru. Rozhodcovia a delegáti zväzu sú skúšaní počas zimného
doškoľovacieho seminára. Rozhodcovia skupiny TALENT sú skúšaní aj počas
seminárov Talent - Mentor (súčet ich testovaní je 3 počas súťažného ročníka).
Rozhodcovia tejto skupiny sú skúšaní aj z pravidiel futbalu v AJ. Aj keď sa úroveň
vedomostí R a DZ za posledné štyri roky zvýšila, nie je ešte na takej úrovni, ako by si
KR predstavovala. Semináre R a DZ za volebné obdobie boli organizované
každoročne v zimnej prestávke. V roku 2010 bol spoločný jednodňový seminár pre R
a DZ v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Rozhodcovia skupiny A, B a C mali v
rokoch 2011, 2012 a 2013 organizované dvojdňové semináre. Rozhodcovia skupiny
D mali dvojdňový seminár iba v roku 2013. V rokoch 2010, 2011 a 2012 mali R
skupiny D jednodňové semináre. Delegáti skupiny A, B a C mali dvojdňové semináre
v rokoch 2012 a 2013. V rokoch 2010 a 2011 jednodňový seminár. Dvojdňové
semináre sú organizované v zariadení MŠ SR v Kežmarských Žľaboch. Rozhodcovia
skupiny TALENT mali do roku 2012 okrem zimného doškoľovacieho seminára ešte
dva jednodňové semináre počas súťažného ročníka. Od roku 2012 KR VsFZ
organizuje pre skupinu TALENT dva dvojdňové semináre počas súťažného ročníka.
Jeden z týchto seminárov bol spoločný s rozhodcami skupiny TALENT zo SsFZ. Pre
DZ okrem zimného doškoľovacieho seminára KR organizuje od roku 2012 raz za pol
rok aj jednodňový Workshop DZ. Na zimnom doškoľovacom seminári vo februári
2013 KR VsFZ ako prvá KR v rámci Slovenska urobila v spolupráci s komisiou
delegátov SFZ licenčný seminár pre delegátov zväzu – licenciu A, podľa legislatívy
SR na zabezpečenie športových podujatí. Následne v mesiaci marec tento licenčný
seminár bol pod gestorstvom KR VsFZ aj pre delegátov zväzu všetkých Oblastných
FZ v KSK a PSK.
KR VsFZ posielala počas svojho obdobia R aj na semináre organizované SFZ.
V roku 2011 na seminár Talent SFZ bol vyslaný R Ján Somoši. V roku 2012 na
seminári Talent SFZ bol AR Milan Rumančík. A v novembri 2012 na seminári
Talentov krajských FZ bola skupina R VsFZ Lipták, Patrik Kmec, Karaffa, Greško,
Tramita.
KR každoročne posielala rozhodcov a delegátov na získanie licencie P, kde
naši rozhodcovia patria medzi najlepších v rámci Slovenska.
2010 - Glova, Ferenc, Dubinský, Mati, Poracký, Čiernik
2011 - Rumančík
2013 - Tóth Lukáš, Greško, Jasečko, Ziemba a DZ - Kotrády, Tarcala
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Rovnako KR VsFZ v spolupráci s KR SFZ organizovala semináre aj
pre rozhodkyne. V roku 2012 sa zúčastnili Šimková, Tabaková, Blichárová,
Sedláčková, Knapíková, Hutterová na seminári rozhodkýň v Kežmarských Žľaboch.
V roku 2013 v Liptovskom Jáne zúčastnili R Šimková, Sedláčková, Knapíková,
Kunzová, Želinská na seminári rozhodkýň FIFA.
Fyzická príprava rozhodcov:
Rovnako, ako pri vzdelávacom procese, tak aj po fyzickej stránke bol
rozhodcovský zbor po predošlej komisii odovzdaný v zanedbanom stave. To sa
prejavilo hlavne na prvom seminári SFZ, kde rozhodcovia VsFZ boli vybraní na
získanie licencie P - dvaja rozhodcovia nesplnili limity fyzickej prípravy. Na základe
toho KR VsFZ zadefinovala limity a základné požiadavky pre R na zaradenie R na
nominačné listiny a do výkonnostných skupín. Rozhodcovia, ktorí chcú postúpiť do
vyššej výkonnostnej skupiny na letných FP musia zabehnúť počas Cooperovho testu
minimálne 2900 metrov. Rozhodcovia skupiny talent minimálne 3000 metrov.
Rozhodcovia skupiny A a B do 40 rokov – 2800 m, nad 40 rokov 2700 metrov,
Rozhodcovia skupiny C do 40 rokov – 2700 m, nad 40 rokov 2600 metrov,
Rozhodcovia skupiny D minimálne 2000 metrov. Po zadefinovaní limitov sa
vyselektovala skupina R, ktorá nezvládala zabehnúť limity. Vznikla potreba obmeniť
rozhodcovský zbor. Do skupín A a B sa dostali mladí R, ktorí dôveru vloženú od KR
nesklamali a zvýšili úroveň rozhodovania v súťažiach. Správnosť nastavených
limitov nám potvrdzujú aj semináre SFZ, kde rozhodcovia získavajú licencie P a na
týchto licenčných fyzických previerkach rozhodcovia z VsFZ patria medzi najlepších
v rámci celého Slovenska.
ISSF:
SFZ spustil projekt informatizácie futbalu. Ako pilotný zväz VsFZ sa pripojil do
tohto projektu a súťažného ročníka 2012 – 2013 rozhodcovia v regióne vypisovali
elektronický zápis zo stretnutia. Od súťažného ročníka 2013 – 2014 zápisy zo
stretnutí zo všetkých súťaží sú vypisované v ISSF v spolupráci s klubovými
manažérmi. Rovnako od tohto termínu aj DZ vypisujú Správu Delegáta zväzu zo
súťaží IV a V. ligy v ISSF. Od jarnej časti budú DZ vypisovať Správu DZ a správu
pozorovateľa rozhodcu v ISSF vo všetkých súťažiach VsFZ. Môžem konštatovať, že
aj napriek počiatočným malým problémom R a DZ zvládli prechod na nový systém
bez problémov. Počet nedostatkov na množstvo vypísaných zápisov a správ je
percentuálne veľmi nízky.
Spolupráca:
V novembri 2013 vznikla dohoda medzi VsFZ a futbalovými zväzmi z Malopolského
ZPN, Podkarpackého ZPN a Šlonského ZPN na výmene rozhodcov pri rozhodovaní
vybraných zápasov najvyššej regionálnej súťaže. Dohoda sa týka piatich zápasov
jarnej časti súťažného ročníka 2013 -2014.
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Disciplinárna komisia

Zloženie DK VsFZ:
Ing. Miroslav Urban – predseda, Ing. Jozef Repovský – podpredseda, Mgr. Kamil
Slebodník – tajomník, Dušan Sedlák – člen, Milan Varganin – člen, Ing. Martin Špivák
– člen, Ing. František Ferenc – člen, Vladimír Drobňák – člen, Mgr. Pavol Kontra –
člen, Miroslav Kužma – člen.
DK VsFZ zasadala v priebehu rokov 2012-2013 pravidelne vo štvrtok. Na
svojich zasadnutiach riešila disciplinárne previnenia jednotlivcov (hráčov,
funkcionárov, divákov, rozhodcov a delegátov) a klubov. Riešila hlavne vylúčenia
hráčov, zastavenia činnosti za 4xŽK, 8xŽK, dokonca za 12xŽK, zmeny trestov,
odpustenie trestov, zákaz výkonu funkcie.
Pri disciplinárnych previneniach klubov prevažovali hlavne finančné postihy za
nenastúpenie na stretnutie, nesprávne natáčanie videozáznamu zo stretnutí, HNS
divákov a funkcionárov a riešenie inzultácií.
Pri disciplinárnych previneniach jednotlivcov treba povedať, že DK VsFZ
udeľovala tresty len nepodmienečné, najčastejším trestom bolo zastavenie činnosti
na 1 stretnutie, najvyšším trestom zastavenie činnosti na 24 mesiacov (hráč M.Lajčák
– Štrba, stretnutie Štrba -Teplička, dospelí). Ďalšou agendou DK VsFZ v rámci
previnení jednotlivcov bolo riešenie žiadostí o odpustenie trestu, zmena trestu na
podmienečný.
Najzávažnejšie porušenia DP počas jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 :
Kalnište – Udavské, za pokus o inzultáciu a HNS po stretnutí, finančná pokuta
400€, uzavretie HP na 1stret. NEPO, najbližšie domáce stretnutie 15 km od HP
všetko FK Kalnište
Dlhé Klčovo - Jasenov , FK Jasenov za HNS funkcionárov počas a po stretnutí,
finančná pokuta 300 €.
Štrba – Teplička, FK Štrba za inzultáciu R hráčom na HP, finančná pokuta 700 €,
zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie NEPO (ŠTK po skončení súťažného
ročníka odrátala 3 body)
Župčany – Záborské, FK Župčany za inzultáciu R divákmi po stretnutí mimo HP
finančná pokuta 300 €, uzavretie HP na 1stret. NEPO, najbližšie domáce stretnutie
10 km od HP Župčany.
Prakovce – Hrabušice, FK Prakovce za HNS asistenta trénera a ved. mužstva po
stretnutí finančná pokuta 250 €.
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Najzávažnejšie porušenia DP počas súťažného ročníka 2012/2013 :
Cejkov – Nacina Ves, FK Cejkov inzultácia R hráčom na HP, finančná pokuta 600 €,
zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie NEPO (ŠTK po skončení súťažného
ročníka odráta 3 body a zároveň 3:0 kont. v prospech Nacina Ves), podmienečné
uzavretie ihriska na 2 súťažné stretnutie podmieneč. odklad na 9 mes.
KAC Košice – Michalovce B, KAC Košice inzultácia R divákom po stretnutí mimo
HP, finančná pokuta 500 €, nepodmienečné uzavretie ihriska na jedno stretnutie,
najbližšie domáce stretnutie 10 km od domovskej HP.
Spišské Vlachy – Rudňany, FK Sp. Vlachy za HNS funkcionárov a nedostatočnú
usporiadateľskú službu po stretnutí finančná pokuta 250 €.
Sokoľany – Sobrance, FK Sokoľany inzultácia R divákom na HP , finančná pokuta
600 €, nepodmienečné uzavretie ihriska na jedno stretnutie, najbližšie domáce
stretnutie 30 km od domovskej HP, zároveň návrh na ŠTK 3:0 kont v prospech
Sobraniec.
Dlhé Klčovo – Zámutov, FK Zámutov finančná pokuta 300 € za svojvoľné
opustenie HP.
Vechec – Sečovská Polianka, FK Vechec neuznaná inzultácia R funkcionárom, za
HNS divákov a funkcionárov po stretnutí finančná pokuta 400 €, uzavretie HP na 2
stretnutia NEPO, najbližšie 2 domáce stretnutia 20 km od domovskej HP a
zabezpečenie opravy škody na motorového vozidla R.
Haniska – Bardejovská Nová Ves, FK Haniska finančná pokuta 700 € za
nedostatočnú usp. službu a HNS funkcionára na lavičke, podm. uzavretie HP na 1
stretnutie s podmieneč. odkladom na 3 mesiace, FK Bard. N. Ves vysporiadať
spôsobenú škodu.
Kežmarok – Ľubica dorast, FK Ľubica za inzultácia R funkcionárom na HP,
finančná pokuta 250 €, zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie NEPO (ŠTK po
skončení súťaž. roč. odrátala 3 body, zároveň návrh na ŠTK 3:0 kont v prospech FK
Kežmarok).
Malcov – Kendice, FK Malcov za HNS divákov v stretnutí finančná pokuta 140 €.
Kr. Podhradie – V. Opátske, FK Kr. Podhradie inzultácia R divákom na HP,
finančná pokuta 500 €, nepodmienečné uzavretie ihriska na jedno stretnutie,
najbližšie domáce stretnutie 20 km od domovskej HP.
V. Kapušany – Sokoľany, FK V. Kapušany za HNS divákov a funkcionárov
a nedostatočný videozáznam zo stretnutia finančná pokuta 400 €.
Zámutov – Kračúnovce, FK Zámutov za HNS divákov počas a po stretnutí finančná
pokuta 150 €.
Volebná konferencia VsFZ, 18. január 2014
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Kľušov – Plavnica, FK Kľušov za HNS funkcionárov po stretnutí finančná
pokuta 150 €.
Najzávažnejšie porušenia DP počas jesennej časti súťažného ročníka
2013/2014 :
Čierne n/T – N. Hrušov, Čierne n/T za nedostatočnú usp. službu a HNS
funkcionárov a divákov v stretnutí finančná pokuta 300 €.
Stará Ľubovňa – Kľušov, FK Kľušov inzultácia R hráčom na HP, finančná pokuta
700 €, zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie NEPO (ŠTK po skončení
súťažného ročníka odráta 3 body a zároveň 3:0 kont v prospech St. Ľubovne).
Medzev – Kalša, FK Medzev inzultácia R divákom po stretnutí mimo HP, finančná
pokuta 700 €, nepodmienečné uzavretie ihriska na jedno stretnutie, najbližšie
domáce stretnutie 20 km od domovskej HP.
Kr. Chlmec – Spišské Vlachy, FK Kr. Chlmec za nedostatočnú usp. službu a HNS
funkcionárov v stretnutí finančná pokuta 300 €.
Čaňa – Lok. Košice, FK Čaňa inzultácia R divákom - hráčom Amužstva - po
stretnutí mimo HP, finančná pokuta 700 €, podmienečné uzavretie ihriska na jedno
stretnutie, podmienečný odklad 4 mes.
Hanušovce – Raslavice, FK Raslavice za HNS lavičky náhradníkov v stretnutí
finančná pokuta 130 €, FK Hanušovce za HNS divákov v stretnutí finančná pokuta
100 €.
Dlhé Klčovo – Pušovce, FK Dlhé Klčovo inzultácia R divákom mimo HP , finančná
pokuta 700 €, nepodmienečné uzavretie ihriska na jedno stretnutie, najbližšie
domáce stretnutie 15 km od domovskej HP.
Kľušov – Radvaň n/L, FK Kľušov inzultácia R hráčom na HP a divákom pri odchode
z HP, finančná pokuta 1050 €, zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutie NEPO
(ŠTK po skončení súťažného roč. odráta 6 bodov a zároveň 3:0 kont v prospech
Radvaň n/L.), uzavretie HP na 1 domáce stretnutie nepodmienečne, najbližšie
domáce stretnutie 15 km od domovskej HP.
Kr. Podhradie – Gem. Hôrka, FK Gem. Hôrka za HNS lavičky a HNS divákov v
stretnutí finančná pokuta 150 € a FK Kr. Podhradie za nedostatočnú usp.
službu finančná pokuta 100 €.
Udavské – Čierne n/T, FK Udavské inzultácia R divákom po stretnutí mimo HP,
finančná pokuta 500 €, nepodmienečné uzavretie ihriska na jedno stretnutie,
najbližšie domáce stretnutie 15 km od domovskej HP.
Poproč – Sobrance, FK Poproč za HNS funkcionárov a vniknutie divákov do
vymedzených priestorov pre delegované osoby po stretnutí finančná pokuta 150 €.
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Košice Barca – Stropkov, FK Košice Barca za nedostatočnú usp. službu
počas a po stretnutí a HNS funkcionárov v stretnutí finančná pokuta 200 €.
Sokoľany – Čaňa, FK Čaňa za HNS lavičky náhradníkov počas a po stretnutí
finančná pokuta 150 €.
Soľ – Belá n/C, FK Soľ za HNS funkcionára po stretnutí finančná pokuta 250 €.

Komisia mládeže
I. Zloženie KM VsFZ
Komisia mládeže VsFZ pracovala v zložení:
 predseda Peter Szénay
 Grassroots manažéri Peter Vandraško (Prešovský kraj), Cyril Migaš (Košický
kraj)
 členovia Ján Čížek (II. a III. liga žiakov), Imrich Štefan (dievčatá), Ladislav
Kubalík (prípravky), Štefan Fabian (mládežnícke FK)
Od času samostatného fungovania Komisie ženského futbalu VsFZ prešiel p.Imrich
Štefan pracovať do tejto komisie.
Komisia mládeže sa schádza minimálne 6-krát ročne na samostatných zasadnutiach
a pri príležitosti organizácie turnajov a akcií pre výbery VsFZ.
II. Organizácia medzinárodných turnajov
KM VsFZ každoročne organizuje medzinárodné turnaje:
a) Memoriál Gejzu Princa,
b) Memoriál JUDr. Bohdana Benedika.
Organizáciu medzinárodného turnaja starších žiakov Memoriál Gejzu Princa, na
ktorom štartujú štyri slovenské regionálne výbery a dve zahraničné družstvá, sme od
roku 2010 presunuli do okolia Košíc. Za uplynulé obdobie pravidelne poskytujú
ihrisko FK Lokomotíva Košice, FK Haniska, FK Sokoľany, FK Kokšov-Bakša, FK
Šaca a podľa potreby aj ďalšie kluby.
Stabilizoval sa aj počet účastníkov, keď štyri regionálne výbery dopĺňali výber Győru
a Olomouckého FZ (2010), MTK Budapešť a ETO Győr (2011), MTK Budapešť a
Nyíregyháza (2012), výber východného Maďarska a MTK Budapešť (2013). V roku
2014 plánujeme doplniť počet účastníkov turnaja dvoma regionálnymi výbermi zo
zahraničia. Oslovené boli futbalové zväzy z Belgicka, Poľska, Moldavska, Rumunska
a Maďarska.
Medzi hosťami turnaja sme privítali p. Kováčika (prezident SFZ), p. Služaniča (bývalý
prezident SFZ), p. Židovského (bývalý generálny sekretár SFZ), p. Sahulu
(funkcionár FAČR a Sparty Praha) a mnohých funkcionárov, ktorí pôsobia, resp.
pôsobili vo funkciách VsFZ.
Naše výbery sa v posledných štyroch ročníkoch dvakrát umiestnili na 3. mieste, raz
na 5. mieste a raz na 6. mieste. Hlavne v posledných ročníkoch výrazne doplácame
na to, že počas letnej prestávky odchádzajú viacerí hráči z nášho regiónu do klubov s
inou regionálnou príslušnosťou.
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Turnaj je významný z pohľadu tvorby reprezentácie SR U15, pretože
pravidelne po ukončení tréner reprezentácie SR U15 z účastníkov vyberá
novotvoriaci sa reprezentačný výber v najmladšej vekovej kategórii.
Od roku 2011 sme prevzali tradíciu organizácie halového turnaja starších žiakov
Memoriál JUDr. Bohdana Benedika. Turnaj sme organizovali v Šaci, v Prešove, ale
posledné ročníky si našli nový domov v hádzanárskej hale v Košiciach. Na
posledných troch ročníkoch štartoval aj výber VsFZ mimo ÚTM, ktorý ani raz
nechýbal na stupni víťazov. Účastníkmi turnaja sú tradične futbalové kluby s licenciou
ÚTM ako i víťazi jesennej časti II. líg starších žiakov a zahraniční účastníci (MTK
Budapešť, Vasas Budapešť, BKS Lublin).
V nedávno skončenom ročníku sme založili tradíciu exhibičného stretnutia priateľov a
spolupracovníkov Bohdana Benedika.
Aj na tomto podujatí sme privítali viacero hostí, ktorí pôsobia, resp. ktorí pôsobili vo
významných funkciách v rámci SFZ i VsFZ.
III. Organizácia masových turnajov
V spolupráci s Ministerstvom školstva a pod záštitou Grassroots manažérov VsFZ (p.
Vandraško, p. Migaš) organizujeme pre školy futbalové turnaje základných a
krajských kôl Coca-Cola Cup (U16), Jednota Cup (U15), Dôvera Školský pohár (U13)
McDonalds Cup (U11), Mini Champions Liga (U11).
Cieľom týchto turnajov je propagovať futbal medzi chlapcami i dievčatami v školách.
IV. Organizácia turnajov pre výbery VsFZ
V rámci prípravy regionálnych výberov U15, U14 a U13 organizujeme v spolupráci s
futbalovými klubmi s licenciami ÚTM turnaje:
február medzinárodný turnaj U15 v Michalovciach
6 účastníkov z toho 2 výbery VsFZ (VsFZ U15 mimo ÚTM, výber VsFZ U14)
máj turnaj U13 v Spišskej Novej Vsi
4 oblastné výbery VsFZ
august turnaj U14 v Spišskej Novej Vsi
4 účastníci z toho 2 výbery VsFZ (VsFZ U14, výber VsFZ U14 mimo ÚTM)
september turnaj U14 v Bardejove
4 účastníci z toho výbery VsFZ (VsFZ U14, výber VsFZ U14 mimo ÚTM)
V. Regionálne výbery VsFZ
Od roku 2010 sme začali pracovať s výbermi U15, U14 a U13 s dvoma družstvami
výberov.
Výber VsFZ tvorili najlepší hráči z regiónu, bez ohľadu na klubovú príslušnosť. Tento
výber bol financovaný z prostriedkov SFZ a tento výber sa pripravoval na dva
regionálne turnaje v Senci a Memoriál Gejzu Princa v Košiciach.
Ďalší výber bol tvorený z hráčov, ktorých materské kluby nezískali štatút ÚTM a tento
výber štartoval pod hlavičkou výber VsFZ mimo ÚTM. Tento výber sa zúčastňoval na
prípravných turnajoch a recipročných akciách v zahraničí. Financovaný bol z
prostriedkov VsFZ.
Za uvedené obdobie pri výberoch pracovalo vo funkcii 13 trénerov:
Peter Vandraško (4 roky), Emil Jacko (3 a ½ roka), Ladislav Kubalík (2 roky),
František Höger (2 roky), Radoslav Servila (2 roky), Martin Melník (2 roky), Branislav
Ondáš (1 a ¾ roka), Cyril Migaš (1 rok), Peter Slicho (1/2 roka), Róbert Lukáč (1/2
roka), Rastislav Mäsiarik (1 rok), Marek Petruš (1/2 roka), Jozef Majoroš (1/2 roka).
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V hodnotenom období bol najúspešnejší ročník narodenia 1996, ktorý 1x
vyhral regionálny turnaj, 1x bol na 2. mieste a na Memoriáli G. Princa skončil
na 3. mieste. Na MS U17 sa zúčastnili z tohto výberu až 6 hráči: Marek Rodák,
Michal Sipľak, Attila Varga, Jakub Hromada, Jakub Grič, Filip Lesniak.
Perspektívnym sa javí aj ročník narodenia 2000, ktorý na prvom turnaji regionálnych
výberov v Senci zvíťazil.
Výber VsFZ U16 (ročník nar. 1997) v máji 2013 zvíťazil na prestížnom
medzinárodnom turnaji KUBALA CUP v Budapešti.
VI. Deň talentov
Od roku 2011 sme začali organizovať tzv. Dni talentov v spolupráci s futbalovými
klubmi so Štatútom ÚTM, kde majú možnosť všetci talentovaní hráči v kategórii U13
prezentovať svoj talent. Pozývaní sú najtalentovanejší hráči zo všetkých FK, ktorých
družstvá štartujú v II. a III. lige žiakov.
Vyvrcholením Dňa talentov je turnaj oblastí organizovaný za účasti 60 najlepších
jednotlivcov, ktorí sú podľa jednotlivých oblastí rozdelení do 4 družstiev.
VII. Letné futbalové tábory
Pravidelne v mesiaci jún organizujeme Letný futbalový tábor, pre cca 40
talentovaných futbalistov a futbalistky. Do tábora sú vybraní najtalentovanejší hráči z
kategórie U13, ktorí prezentujú svoj talent v rámci Dňa talentov a Turnaja oblastí.
Tábor je financovaný 95% z dotácie SFZ a 5% z rozpočtu VsFZ.
V roku 2013 sme zorganizovali na Zemplínskej šírave z rozpočtu VsFZ samostatný
Letný futbalový tábor VsFZ, kde boli ďalší talentovaní hráči z Dňa talentov.
VIII. Recipročné akcie
Od roku 2010 pozývame na turnaje organizované VsFZ len družstvá, ktoré nám
recipročne vrátia akciu. V priebehu rokov 2010 – 2013 sa výbery VsFZ mimo ÚTM
zúčastnili na 9 recipročných akciách:
2010 medzinárodný turnaj v Budapešti (U14)
2011 medzinárodný turnaj v Budapešti (U14), herné sústredenie U15 (Győr)
2012 medzinárodný turnaj v Budapešti (U14), herné sústredenie v akadémii MTK
Budapešť (U14)
2013 herné sústredenie v Tiszaújvarosi (U14), medzinárodný turnaj v Lubline (U15),
herné sústredenie v Nyíregyháze (U14), herné sústredenie U15 v Győri.
IX. Halová sezóna mládeže
Z dotácie SFZ pravidelne každý rok organizujeme 6 turnajov Halovej sezóny mládeže
pre družstvá, ktoré mali pridelený Štatút ÚTM, resp. od sezóny 2013/2014 vlastnia
licenciu ÚTM a Grassroots.
X. Ďalšia činnosť
Okrem vyššie uvedených aktivít KM mládeže:
pravidelne aktualizuje tri stránky na facebook-u pre výbery VsFZ v kategórii U15,
U14 a U13, kde sa zverejňuje program, nominácie, hodnotenia a fotografie,
v spolupráci s ŠTK VsFZ sme zorganizovali dve stretnutia zástupcov
mládežníckych družstiev k problematike reorganizácie mládežníckych súťaží v rámci
regiónu,
pravidelne organizujeme stretnutia trénerov družstiev, ktoré štartujú v I. lige žiakov.
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Trénersko-metodická komisia

TMK VsFZ svojim obsahom, zameraním a personálnym obsadením málo
zasahovala do odborno-metodickej práce VsFZ, vynímajúc vzdelávanie trénerov. Vo
viacerých smeroch sa žiada jej väčšia aktivita. Tento stav do veľkej miery ovplyvnila
náročná príprava, podávanie a schvaľovanie akreditačného spisu vzdelávania
trénerov v roku 2010 a následne, na základe veľkého záujmu, veľký počet školení
trénerov v roku 2011. V rokoch 2012 – 13 možno hovoriť o slabej aktivite jednotlivých
členov komisie, ktorí sa z rôznych dôvodov nezúčastňovali na zasadnutiach TMK.
Nereagovali na výzvy predsedu TMK k aktívnym vstupom na doškoľovacích
seminároch, na ktorých sa ani nezúčastnili. Z tohto pohľadu sa žiada rekonštrukcia
personálneho zloženia komisie, aby jej funkčnosť spĺňala potreby VsFZ.
V období rokov 2010 - 2012 možno konštatovať absenciu spolupráce
s ostatnými komisiami VsFZ. Chýbala súčinnosť s ŠTK VsFZ pri kontrole súpisiek
(platnosť trénerských licencií) a následnom potvrdzovaní platnosti súpisiek. KM
VsFZ, ktorá na rozdiel od predchádzajúceho obdobia pracovala veľmi aktívne,
prebrala viaceré kompetencie, ktoré prináležia TMK, respektíve minimálne by mali
byť na TMK konzultované. V tomto smere treba vylúčiť duplicitu resp. suplovanie
odborných trénerských otázok v náplni práce ostatných komisií VsFZ. V roku 2013 sa
spolupráca TMK a KM VsFZ výrazne zlepšila a spoločné zasadnutia oboch komisií
ukázali možnosti adekvátnej spolupráce týchto komisií pri riešení spoločných
odborných aktivít.
Ďalej musíme konštatovať, že ani nástupom nového vedenia SFZ
a novozvoleného predsedu TMK SFZ nedošlo k prepojeniu a spolupráci s
regionálnymi TMK. Za hodnotené obdobie TMK SFZ realizovalo jediné spoločné
stretnutie so zástupcami regionálnych komisií.
Snahou TMK musí byť aj naďalej zlepšenie postavenia trénerského stavu
v slovenskom a regionálnom futbale. Komisia musí spĺňať odborné a metodické
požiadavky, ktoré sa kladú na rozvoj futbalu v rámci regiónu pod odbornými
požiadavkami SFZ.
Vychádzajúc z koncepcie TMK, predloženej na VV VsFZ po poslednej
konferencii, predkladáme konkrétne plnenie úloh:
1. Zloženie TMK
Predseda TMK – Juraj Mihalčín, sekretár TMK – Jozef Kopejtko, MFK Košice –
Mirislav Guza, 1. FC Tatran Prešov – Peter Kukľa, MFK Zemplín Michalovce – Martin
Melník, MFK Tesla Stropkov – Peter Gombár, Partizán Bardejov – Rastislav Kica,
MFK Slovan Giraltovce – Ľubomír Puhák.
2. Zasadnutia sa konali podľa potreby, minimálne raz štvrťročne

Volebná konferencia VsFZ, 18. január 2014

Strana 19

Správa o činnosti VsFZ za obdobie od Hodnotiacej konferencie VsFZ ( január 2012 – december 2013)

3. Amatérsky futbal
a) regionálny výber amatérov U25 (základ pre európsku súťaž
amatérov)
- výber amatérov, ktorý vždy reprezentuje jeden z regionálnych výberov bol
určovaný tzv. kolobehom. Keď bol na rade výber VsFZ - usporiadal sa
kvalifikačný turnaj v Bratislave, ktorý vyhral domáci zväz. Teraz opäť platí
„kolobeh“?! V prípade že áno, mal by tohto roku reprezentovať Slovensko náš
výber. Bola by to skvelá motivácia pre mladých amatérskych futbalistov
z nášho regiónu
b) IV. liga VsFZ, hodnotenie úrovne, termínová listina, zmena súťaží –
spolupráca s ŠTK
- úloha priebežne plnená
c) pravidelný seminár trénerov IV. ligy VsFZ (pred začiatkom súťažného ročníka)
- semináre boli pravidelne organizované, od roku 2012 dokonca dvakrát ročne
d) amatérske regionálne súťaže (dospelých a mládeže)
- úloha priebežne plnená
e) kontrola tréningových plánov: IV. liga dospelých povinne a V. Liga dospelých
odporučiť
- spolu s kontrolou licencií sa uskutoční kontrola tréningových plánov klubov IV.
ligy VsFZ pred začiatkom súťažného ročníka 2014/2015
f) vhodnou osvetou na seminároch a školeniach docieliť plánovanie
a vyhodnocovanie tréningového procesu
- úloha priebežne plnená
g) realizovať anketu a vyhodnocovať Jedenástku roka VsFZ
- úloha priebežne plnená
4. Mládežnícky futbal
a) regionálne výbery U 13, U 14, U 15
b) príprava personálneho obsadenia trénerov výberov VsFZ a jeho predloženie
VV VsFZ na schválenie
c) schvaľovanie plánov prípravy regionálnych výberov
d) hodnotenie zápasov regionálnych výberov
e) schvaľovanie termínových listín regionálnych výberov
f) kontrola tréningových plánov v III. lige dorastu povinne
g) vhodnou osvetou na seminároch a školeniach docieliť plánovanie
a vyhodnocovanie tréningového procesu
- úlohy plnila KM VsFZ a v roku 2013 aj v spolupráci s TMK prostredníctvom
spoločných zasadnutí
5. Vzdelávanie a doškoľovanie trénerov
a) pripraviť akreditačný spis
- úloha splnená
b) prenos najnovších poznatkov do futbalového hnutia
- úloha priebežne plnená
c) koordinácia výchovy trénerských kádrov, doškoľovanie trénerov
- úloha priebežne plnená
-

d) pravidelné každoročné organizovanie seminárov trénerov
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úloha splnená
e) organizácia školení EURO „B“ licencie
- úloha splnená
f) organizácia rekvalifikácií licencií „C“ na EURO „B“
- úloha splnená
g) organizácia základného vzdelávania licencie „C“ v spolupráci a podľa potrieb
OFZ
- úloha splnená
h) zriadiť banku informácií, bibliotéku, videotéku pre potreby vzdelávania VsFZ
- na základe ekonomickej súvahy školení trénerov v rokoch 2011-2013 je
naplánované zakúpenie hore uvedených materiálov
i) tvorba metodických materiálov
- úloha trvá, je závislá od ekonomiky TMK a VsFZ
j) priamy kontakt so správcom webovej stránky TMK
- úloha priebežne plnená
-

Prehľad a počty vyškolených trénerov v hodnotenom období eviduje Ing. Peter
Szénay, tréner a koordinátor mládeže, zodpovedný za vzdelávanie trénerov VsFZ.
Dovolíme si upozorniť na rozdielnosť prístupu jednotlivých ObFZ pri
požadovaní zabezpečenia tréningového procesu družstiev kvalifikovanými trénermi.
Na školeniach a seminároch trénerov sa podieľali nasledovní lektori:
Ladislav Borbély, Patrik Durkáč, Ivan Galád, Peter Gombár, Ján Greguš, Ján Guziar,
Miroslav Guza, Jozef Kopejtko, Miroslav Mackulín, Rastislav Mäsiarik, Martin Melník,
Cyril Migaš, Juraj Mihalčín, Ján Opiela, Peter Slicho, Branislav Sokoli, Peter Szenay,
Martin Želinský.
6. Odborné regionálne futbalové centrum
Výstavbou NTC v Poprade sa otvárajú nové možnosti a priestory na realizáciu
školení a seminárov trénerov VsFZ. Podmienkou je dobudovanie tohto druhého NTC
tak, aby mohlo slúžiť aj na tieto účely.
-

úloha trvá, je závislá od ekonomiky SFZ a VsFZ

7. Iné
a) prostredníctvom rozpisu súťaží zabezpečiť vedenie družstiev v regionálnych
súťažiach trénermi s určenou a platnou licenciou
- úloha aktuálna - na základe výzvy klubom a auditu licencií v súťažiach
zabezpečiť potvrdzovanie súpisiek pre súťaže po kontrole členom TMK
b) materiálne zabezpečenie TMK doplniť o dataprojektor, notebook, tabuľu,
zatemnenie zasadačky
- úloha splnená (notebook?)
c) pokračovať v evidencii vydaných trénerských preukazov a licencií
- úloha aktuálna, pán Szénay ukončuje komplexnú evidenciu trénerských
licencií I.st./C a II. st./UEFA B, ktoré sú v kompetencii VsFZ.
d) spolupracovať s Úniou trénerov Slovenska
- úloha sa nedarí plniť kvôli nezáujmu trénerov o členstvo v ÚFTS.
e) koordinácia a spolupráca s TMK OFZ.
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-

úloha splnená pri organizovaní školení trénerov (ObFZ – KE, PP, PO,
MI, HN, TV

Vážené dámy, vážení páni
Cieľom predloženej správy o činnosti Východoslovenského futbalového zväzu
bolo poskytnúť ucelený obraz činnosti za obdobie od Hodnotiacej konferencie VsFZ
v januári 2012 a zároveň krátky prierez činnosti od Volebnej konferencie vo februári
2010. V rozsahu 21 strán som sa snažil zachytiť tisícky hodín, ktoré ste venovali
futbalu. Venovali ste svoj čas, svoje peniaze, niektorí aj svoje zdravie.
Chcem sa poďakovať
všetkým hráčom , trénerom , funkcionárom,
rozhodcom a delegátom, oblastným futbalovým zväzom, profesionálnym
pracovníkom zväzu, predsedom a členom odborných komisií za odvedenú prácu.
Som presvedčený, že VsFZ je z viacerých hľadísk na čele regionálnych futbalových
zväzov. A to je predovšetkým Vaša zásluha.
Dovoľte mi poďakovať sa za seba a za Vás všetkých za spoluprácu a podporu
prezidentovi SFZ pánovi Jánovi Kováčikovi, generálnemu sekretárovi SFZ pánovi
Jozefovi Klimentovi a všetkým ostatným pracovníkom SFZ, ktorí nám počas
predchádzajúceho volebného obdobia pomáhali.

S úctou
Richard Havrilla,
predseda VsFZ
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