Správa o činnosti ObFZ Prešov za obdobie od 2.12.2017 do 30.11.2021

Vážení delegáti konferencie, vážení hostia!
Dovoľte mi, aby som Vás privítal na dnešnej volebnej konferencii ObFZ Prešov, ktorá sa
koná vo veľmi zložitom covidovom období. Posledná volebná konferencia sa konala začiatkom
decembra 2017 a tak keďže už uplynulo 4–ročné funkčné obdobie, je potrebné zhodnotiť činnosť
orgánov a zvoliť nové orgány ObFZ na roky 2022 – 2025. Počas hodnotenia štvorročného obdobia
došlo aj k udalostiam, ktoré mali vplyv na naše futbalové hnutie. Tou najväčšou udalosťou bol
súťažný ročník 2019/20, kedy sa pre covid 19 po prvýkrát v histórii neodohrala jarná časť súťaží
a z tohto dôvodu nikto nepostupoval a ani nezostupoval. Podobný priebeh mal aj súťažný ročník
2020/21, kedy sa taktiež nedohrala jarná časť súťaží. Nakoľko bol zmenený súťažný poriadok, tak
na uzavretie ročníka stačilo odohrať polovicu ročníka, čo sa aj stalo a tak mohol byť ročník
uzavretý. Súčasná jesenná časť súťaží je takmer na 100% odohraná, aj keď sme mali v pláne
predohrať ešte dve kolá z jarnej časti, čo sa nám už bohužiaľ nepodarilo.
Pozitívne môžeme hodnotiť úspech nášho reprezentačného mužstva, ktoré postúpilo v roku
2020 na majstrovstvá Európy do Francúzska. Žiaľ kvalifikácie na majstrovstvá sveta do Ruska
2018 a Kataru 2022 nám nevyšli, keď sme skončili na druhom resp. treťom mieste v skupine
a ďalej sme nepostúpili a tak ich môžeme hodnotiť ako neúspech.
Veľmi ma teší, že od roku 2018 sa 40 klubom z nášho zväzu pomohlo minimálne vo výške
10.000,- eur z projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry,
ktorý zastrešuje SFZ. Našou prioritou je, aby všetky kluby mali sociálne vybavenie na primeranej
úrovni. Som rád, že SFZ v týchto dňoch opätovne vydal výzvu na predkladanie nových projektov
a tak z tohto miesta vyzývam hlavne kluby, ktoré doposiaľ nič nedostali, aby sa do výzvy zapojili.
Ďakujem SFZ za túto aktivitu a verím, že v nej bude pokračovať aj v ďalších rokoch.
Ďalším smutným negatívom prešovského futbalu je určite nekonečný príbeh výstavby
nového futbalového štadióna. Je smutné, že najstarší futbalový klub na Slovensku v súčasnosti
nemá svoj vlastný stánok a musí pendlovať po okolitých futbalových ihriskách a hrá až tretiu
najvyššiu ligu. Verme, že súčasní predstavitelia Tatran Prešov, ktorým všetci držíme palce,
dotiahnu klub do najvyššej súťaže a ich zápasy budeme sledovať na novom futbalovom stánku.
V ďalšej časti tejto správy zhodnotím činnosť celého oblastného futbalového zväzu tak, ako
som to videl ja a ako to hodnotí výkonný výbor.
Oblastný futbalový zväz Prešov riadi majstrovské stretnutia v dlhodobých súťažiach
dospelých, dorastencov, žiakov a prípraviek. V prestávke medzi ročníkmi riadi Letný pohár ObFZ,
v zimnom období halové turnaje a Zimný pohár ObFZ. Žiaľ pre pandémiu sme v posledných dvoch
rokoch museli halové turnaje zrušiť.
V rámci ObFZ zastrešujeme kluby z okresov Prešov a Sabinov s celkovým počtom 73 FK
a 196 družstiev. Z toho za okres Prešov je 51 klubov a za okres Sabinov 22 klubov. Najväčším
pozitívom bolo, že z roka na rok sa nám zvyšovali počty družstiev, keď na porovnanie v súťažnom
ročníku 2018/19 sme ich mali 164 družstiev. So súčasným stavom počtu družstiev sa jednoznačne
radíme ako jeden z najsilnejších zväzov v našom regióne, ako aj na Slovensku, pričom v počte
mládežníckych družstiev sme na prvom mieste. Žiaľ od poslednej volebnej konferencie úplne
prestal fungovať FK Hubošovce. Oproti ostatným zväzom sme v tomto smere na tom celkom
dobre, nakoľko inde sa za posledné 4 roky počet neaktívnych klubov pohybuje v oveľa vyšších
číslach.
Za normálnych okolností má svoje pevné miesto aj anketa „Jedenástka roka 3b 6.ligy
ObFZ“. Pravidelne sme ju organizovali v mesiaci december. Žiaľ z dobre známych dôvodov sme
„Jedenástku roka“ museli pred rokom zrušiť a obávam sa, že sa tak stane aj tohto roku.
Organizáciu takejto akcie nám súčasné pravidlá nedovoľujú. Posledný ročník sa uskutočnil
v decembri 2019 v reštaurácii Mladosť. Celú akciu zabezpečujeme iba zo sponzorských darov.

Samotný program a materiálne zabezpečenie zabezpečuje organizačný štáb, na čele s pán
Adriánom Tabišom, sekretárom Martin Klovaničom a členmi Jánom Onofrejom, Petrom Dugasom
a Jozefom Cuprákom. Môžem konštatovať, že posledná „Jedenástka“ bola opätovne na veľmi
dobrej úrovni, za čo patrí poďakovanie organizačnému výboru, sponzorom a ostatným, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby sa toto podujatie úspešné podarilo.
V rámci medzinárodnej spolupráce udržiavame kontakt so susedným poľským futbalovým
zväzom v Krosne. Naša spolupráca bude mať v budúcom roku už 20 rokov trvania a je na báze
stretávania sa výberov dorastencov, žiakov a vzájomnej výmene rozhodcov pri rozhodovaní
majstrovských stretnutí. Žiaľ táto spolupráca bola z covidového dôvodu pozastavená a veríme, že
sa čo najskôr obnoví.
Pri hodnotení nemôžem nespomenúť aj organizovanie turnaja „Letný 3b pohár ObFZ“, ktorý
sa koná počas letnej prestávky a finálové stretnutie sa odohráva vždy začiatkom septembra. Teší
nás, že o tento pohár je medzi klubmi záujem. Posledné finálové stretnutia sa odohrali v roku 2018
v Toryse, v roku 2019 v Ličartovciach, v roku 2020 v Brezovici a v roku 2021 v Dulovej Vsi.
S potešením môžem konštatovať, že o organizáciu finálových stretnutí je zo strany klubov naozaj
záujem, nehovoriac o tom diváckom. Úprimne ďakujem doterajším organizátorom finálových
stretnutí.
V rámci ObFZ sme venovali pozornosť klubom, ktoré oslavovali výročia svojho vzniku. Na
základe ich pozvania sa členovia VV zúčastňovali na ich oslavách, kde odovzdali ocenenia
klubom, zaslúžilým členom a funkcionárom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v obciach. Pamätné
plakety boli udelené aj samosprávam obcí za pomoc pri rozvoji futbalu. V očiach ocenených bolo
vidieť radosť, že si na nich niekto spomenul a ocenil ich prácu.
Riadna konferencia ObFZ ako najvyšší orgán medzi volebnými konferenciami sa schádzala
pravidelne podľa plánu práce, t.j. 2x ročne až na rok 2020, kedy sa decembrová schôdza
z pandemických dôvodov neuskutočnila. Tvorí ju 20 členov, z toho je 13 členov za okres Prešov
a 7 členov za okres Sabinov. Zasadnutia mali svoju vážnosť, účasť bola dobrá, hoci nebola
stopercentná, ale stále uznášaniaschopná. Konferencia sa vždy vedela postaviť k jednotlivým
prerokovaným úlohám s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Uznesenia boli prijímané s citom
a myšlienkou napomáhať rozvoju futbalu. Moje poďakovanie patrí všetkým členom riadnej
konferencie za odvedenú prácu.
Výkonný výbor zasadal pravidelne raz mesačne a v niektorých prípadoch aj mimoriadne.
Účasť na týchto zasadnutiach ak nebola 100%, tak potom chýbal len párkrát pán Dugas, ktorý
z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti bol v tom čase buď mimo Prešova resp. mimo územia
Slovenska. Na jednotlivé zasadnutia boli prizvaní aj predsedovia odborných komisií. Všetci
členovia VV mali záujem o dianie na našich ihriskách, snažili sa, aby boli vyriešené nedostatky,
ktoré sa vyskytovali a dávali aj konkrétne návrhy na ich riešenie. V spolupráci s predsedami
jednotlivých komisií VV dokázal vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy a nedostatky. Každé
zasadnutie malo svoj program a prijímali sa aj uznesenia, ktorých plnenie bolo pravidelne
vyhodnocované. VV na zasadnutiach konferencie skladal svoje účty, pričom konferencia
nevzniesla voči VV vážnejšie výhrady. Podstatou je, že svojimi rozhodnutiami VV podporoval
myšlienku, aby boli dodržiavané Stanovy, futbalové normy a rozpis súťaže. Jednotlivé rozhodnutia
boli riešené kolektívne a takmer jednomyseľne. Dovoľte mi, aby som sa úprimne poďakoval
členom VV za vykonanú prácu.
V rámci hodnotenia jednotlivých odborných komisií, ktoré spadajú do nášho riadenia,
začnem športovo-technickou komisiou. Hlavnou zodpovednosťou tejto komisie je riadenie súťaží
dospelých, mládeže, Letný pohár, Zimný pohár a halové Zimné turnaje. Predsedom komisie bol
pán Ján Lacko a táto komisia mala 7 členov. Komisia zasadala pravidelne raz týždenne a podľa
potreby aj mimoriadne. Pripravovala a organizovala aktív, ktorý sa vždy koná raz ročne po
skončení súťažného ročníka, na ktorom sa v rámci vzájomnej spolupráce s vami podarilo vyriešiť
mnohé otázky. Členovia ŠTK osobne navštívili niektoré štadióny, na ktoré boli viaceré sťažnosti.
Sťažnosti sa týkali hlavne internetu, sociálneho vybavenia a stavu hracej plochy a to hlavne v
Žehni, Jarovniciach a predtým aj Ostrovanoch, ktoré si už medzi tým našli náhradnú HP. Komisia

pravidelne na svojich zasadnutiach rieši zmeny termínov, pričom som rád, že v drvivej väčšine sa
nájde zhoda náhradného termínu a komisia vychádza klubom v ústrety a nehľadá dôvod na to, ako
sa to nedá, ale spôsob ako im najviac vyhovieť. Mrzí ma, že v poslednej dobe sa rozmohol štart
hráča na cudzí RP, čo bolo následne aj dokázané a patrične potrestané. Osobne som veľmi rád,
že máme také množstvo mládežníckych družstiev, ktoré budú v budúcnosti zárukou trvalého
posilňovania družstiev dospelých. Tento trend by sme mali a musíme zachovať. Problémy
s populáciou sú nám známe a preto som rád, že sme našli riešenie v podobe vytvárania súťaží
mládeže, hoci aj s menšími počtami hráčov na menších ihriskách, čo sa stretlo z vašej strany
s pozitívnym ohlasom. Členovia tejto komisie vykonali počas hodnoteného obdobia kus
zodpovednej práce, za čo im patrí moje poďakovanie.
Disciplinárna komisia pracovala pod vedením pána Mareka Bakoňa, bola sedemčlenná
a taktiež zasadala raz týždenne. Práca disciplinárnej komisie spočíva v dôslednom dodržiavaní
futbalových noriem, rozpisu súťaží, ale hlavne disciplinárneho poriadku. Pracovať v tejto komisii je
dosť nepopulárne, nakoľko komisia na svojich zasadnutiach musí riešiť množstvo previnení
jednotlivcov, kolektívov, resp. okolností súvisiacimi so súťažnými stretnutiami, či to už bolo hrubé
nešportové správanie hráčov, funkcionárov, ale aj divákov. Veľmi dobrým pomocníkom pri riešení
týchto priestupkov bolo aj video, ktoré sa povinne natáča v súťažiach dospelých. DK udeľovala
tresty na základe zápisov o stretnutí, správ delegátov, sťažností FK, prípadne na základe
vlastného šetrenia. Treba však poznamenať, že v niektorých prípadoch si rozhodcovia a delegáti
zväzu, ako aj prizvaní funkcionári neplnili svoje povinnosti. Preto mala DK sťaženú úlohu pri
objektívnom posudzovaní, kedy došlo k porušeniu športových noriem. Niekedy je smutné, aké
majú funkcionári klubov medzi sebou vzťahy, aké je správanie divákov, či už medzi sebou, alebo
smerom k rozhodcom. Nuž každý si vysvetľuje demokraciu po svojom. Budem rád, keď budú kluby
za svoje previnenia prispievať na účet ObFZ čo najmenšou čiastkou, alebo vôbec. Ďakujem tejto
komisii za vykonanú prácu, ktorá bola na vysokej odbornej úrovni.
Komisia rozhodcov pracovala pod vedením pána Michala Čiernika. Táto komisia mala
deväť stálych členov a ďalších päť členov tvorilo subkomisiu. Zasadali pravidelne raz týždenne.
Komisia je ďalšia v poradí po disciplinárnej, ktorá je v očiach klubov nepopulárna. Hlavným cieľom
a úlohou KR bolo predovšetkým zefektívniť a urýchliť presadenie sa mladých, začínajúcich
rozhodcov do praxe a pomôcť im v ťažkých začiatkoch. Nepochybne dôležitou úlohou v činnosti
komisie bola aj práca s vyhľadávaním nových talentov a uplatnenie sa vo vyšších súťažiach.
V prvej polovici funkčného obdobia sa kvantita rozhodcovského zboru zvýšila, ale z dôvodu
prerušenia súťaží za posledné dva roky a postupu perspektívnych rozhodcov do súťaží VsFZ, sa
počet rozhodcov opätovne znížil. Počet delegátov tiež nie je optimálny a priemerný vek dosť
vysoký. Komisia rozhodcov počas zimy organizovala halový turnaj R a DZ za účasti družstva
z Krosna a vzorne reprezentovala náš zväz na halovom turnaji R a DZ VsFZ, kde sme
v posledných ročníkoch dominovali. Žiaľ aj tu zasiahol covid a tak sa posledné dva ročníky
neuskutočnili. KR pravidelne vykonávala aj vzdelávaciu činnosť, keď sa v mesiaci marec
každoročne organizoval doškoľovací seminár. Jeho účasť bola povinná pre riadne fungovanie
činnosti R, resp. DZ v súťažných stretnutiach. Medzi ďalšie aktivity patrí letný kemp rozhodcov,
škola mladého rozhodcu a nábor nových R formou prednášok po stredných školách. Počas štyroch
rokov KR vyškolila 64 nových R, žiaľ len 14 ich ostalo naďalej vykonávať túto funkciu. Treba KR
pochváliť, že sa jej podarilo na štvorročné obdobie uzavrieť zmluvu s firmou QUALITY INVEST na
celkovú sumu 10.000,- eur. Z tohto miesta vás chcem poprosiť, aby ste pre R a zvlášť pre mladých
R na svojich ihriskách vytvárali pre ich výkon optimálne podmienky a mali pochopenie pre ich
prípadné určite neúmyselne chyby. Dovoľte mi, aby som poďakoval členom tejto komisie za
vykonanú činnosť počas volebného obdobia.
Trénersko-metodickej komisii predsedá pán Jozef Krešák a má 12 členov. Organizuje
výbery v kategóriách dorastencov a žiakov, zúčastňuje sa rôznych regionálnych turnajov,
predkladá nominačné listiny výberov pre medzinárodné stretnutia a turnaje s družobným OZPN
Krosno. Komisia sa podieľa aj pri organizácii programu talentovanej mládeže, ktorý je
koordinovaný SFZ. Druhou podstatnou činnosťou je organizovanie vzdelávacej činnosti pre
zvýšenie kvalifikácie jednotlivých trénerov a nových trénerov za účelom trénerskej licencie.
Semináre na predĺženie licencie sa konali v roku 2018 v Drienici, v roku 2019 v Lemešanoch
a v roku 2020 v Ľuboticiach. Od roku 2018 sa v Župčanoch 2 x zorganizoval základný trénerský

kurz Grassroots C a 1x kurz UEFA B. Začiatkom roka 2022 sa v Prešove opätovne pripravuje kurz
C aj B. Táto komisia taktiež vyhodnocuje prostredníctvom anketových lístkov jedenástku roka 3b
6.ligy ObFZ. Aj tejto komisii ďakujem pekne za ich činnosť.
Ekonomicko-marketingová komisia pod vedením pána Adriána Tabiša zabezpečovala
činnosť zväzu po stránke ekonomickej, pričom účtovníctvo nám robí externá účtovnícka firma TSD
s.r.o.. Činnosť zväzu bola zabezpečovaná pravidelne a poriadkom v platbách a správnym vedením
účtov. Počas predošlého obdobia len vďaka dobrej ekonomike sme mohli každý rok urobiť kroky
ku klubom t.j. prerozdeliť polovicu finančných prostriedkov z pokút udelených počas ročníka,
klubom podľa počtu mládežníckych družstiev. Rozpočet zväzu na roky hodnoteného obdobia bol
schvaľovaný riadnou konferenciou ObFZ. Stav finančných prostriedkov na účte počas
hodnoteného obdobia dovoľoval urobiť pravidelné úhrady podľa schváleného rozpočtu. Trojčlenná
komisia vykonala dobrú prácu, za čo jej patrí poďakovanie.
Predsedom mediálnej komisie je pán Ján Fenčák. Komisia počas hodnoteného obdobia
predovšetkým na našich webových stránkach informovala a propagovala kluby. Pravidelne boli
zverejňované informácie o činnosti nielen zväzu, ale aj zaujímavé akcie a podujatia klubov. Toľko
príležitostí nájsť sa v článkoch a na fotografiách rôznych majstrovských stretnutí, Letného
a Zimného pohára, halovej sezóny a všetkých ďalších aktivít zväzu a klubov, má len veľmi málo
zväzov na tejto úrovni. Spolupráca je aj s televíziou TV7, ktorá nám vyrába reláciu „Futbal za
humnami“. Päťčlennej komisii patrí za činnosť úprimné poďakovanie.
Kvalitne vykonávala prácu aj odvolacia komisia pod vedením JUDr. Jozefa Krenického.
Veľa práce nemala, ale aj tak si svoju robotu plnila, ku každému prípadu si vyžiadala všetky
dostupné materiály a rozhodovala v zmysle futbalových noriem. Rozhodnutia komisie boli
rešpektované a nedošlo k žiadnym pochybeniam pri ich rozhodnutiach. Je potrebné celú komisiu
pochváliť za odbornosť a primeranú rýchlosť rozhodnutí.
Revízna komisia pracovala na začiatku volebného obdobia pod vedením pána Ľubomíra
Haviru, ktorý však pre pracovnú zaneprázdnenosť musel po cca 2/3 funkčného obdobia zo svojej
pozície odísť a jeho miesto prevzal podpredseda komisie pán Stanislav Vaňo st.. Komisia je
nezávislým orgánom kontroly činnosti ObFZ a jeho orgánov. Komisia kontrolovala finančné
hospodárenie s prostriedkami zväzu a ich efektívne využívanie v súlade so schváleným
rozpočtom. Sledovala činnosť jednotlivých odborných komisií a ich rozhodnutia, ku ktorým počas
celého funkčného obdobia nemala pripomienky. Aj tejto komisii ďakujem za činnosť.
Každodennú činnosť ObFZ medzi zasadnutiami jednotlivých orgánov zabezpečoval
sekretariát pod vedením profesionálneho zamestnanca SFZ pána Martina Klovaniča. Jeho náplňou
práce je každodenný styk s verejnosťou, organizačné zabezpečenie akcií, spracovávanie úradných
správ, spolupráca s médiami, vystavovanie a úhrada faktúr, spracovávanie výplat, príprava
zasadnutí VV a konferencie, práca so systémom ISSF, celá agenda matričných úkonov
a množstvo ďalších činností. Som rád, že môžem konštatovať, že práca sekretariátu je na
profesionálnej úrovni. Ochota pomôcť a byť nápomocný vám klubom je krédom sekretariátu.
Vážení hostia, vážení delegáti. V tejto správe som sa v krátkosti snažil podať pravdivý stav
fungovania ObFZ. Poniektorí sa budete zamýšľať, ako to fungovalo a ako to mohlo byť aj lepšie.
Som však presvedčený, že zvolený spôsob fungovania nášho zväzu je správny. Určite sa vyskytli
aj nejaké tie chybičky, ktorých sa musíme v budúcnosti vyvarovať. Chcem veriť tomu, že aj
v ďalšom volebnom období bude zväz pokračovať v ceste, ktorú nastúpil.
Dovoľte mi, aby som sa v závere poďakoval všetkým tým, ktorí nám v skončenom
volebnom období boli nápomocní a ktorí neváhali pridať pomocnú ruku k vykonanej spoločnej
práci.

Ing. Jiří Ballarin
predseda ObFZ Prešov

