
FUTBAL PRE ĽUDÍ

futbaloví odborníci 



Oslovení boli 
všetci futbaloví 

odborníci        
e-mailom cez 
systém ISSF

V priebehu 
troch týždňov 

sa zapojilo 
1124 

odborníkov

Štúdia bola 
realizovaná v 

máji a júni 
2018

Zapojili sa 
odborníci z 

rôznych úrovní 
a pozícií

Dotazník 
obsahoval 3 

otvorené a 10 
zatvorených 

otázok

Spokojnosť, 
efektivita, 
hodnoty, 
názory a 

odporúčania k 
rozvoju

Názory, spokojnosť a odporúčania odborníkov 
v slovenskom futbale



Respondenti podľa pozícií
Otázka: Na akej pozícií vo futbale pôsobíte?

Tréneri

411

Rozhodcovia

214

Funkcionári a zamestnanci zväzov

82

Kluboví 

funkcionári

311

Iní odborníci

41

Delegáti

65

Dotazník 
vyplnilo celkovo 
1124 futbalových 

odborníkov



Respondenti podľa dĺžky pôsobenia

do 1 roka

81
1 až 3 roky

174

4 až 10 

rokov

343

viac ako 10 

rokov

518

Otázka: Ako dlho pracujete na odbornej pozícií vo futbale?

77 % respondentov 
pracuje na odbornej 

pozícií vo futbale 
dlhšie ako 4 roky



Celkové výsledky
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64.6%

Poznáte ciele a hodnoty slovenského futbalu? 

0 25 50 75 100

61.1%

Darí sa Vám osobne dosahovať ciele a napĺňať hodnoty 

slovenského futbalu?

0 25 50 75 100

57.9%

Ako hodnotíte súčasný imidž slovenského futbalu v spoločnosti?

0 25 50 75 100

51.8%

Ako ste celkovo spokojný(á) s podmienkami pre vašu činnosť, 

ktoré vám v súčasnosti vytvára slovenský futbal?



Motivácia a spokojnosť - všetci
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Pracovaný kolektív a

vzťahy

Pracovná doba Pracovné prostredie Kariérny rast Odmena za činnosť –

nefinančná

Odmena za činnosť –

finančná

Je to pre mňa dôležité % Som s tým spokojný(á) %

(%)

Otázky: Aké faktory sú pre Vás osobne dôležité pri výbere práce? (1-5)
Ste spokojný(á) s nasledovnými faktormi vašej činnosti v slovenskom futbale? (1-5)

Celková spokojnosť
51,8 %



Futbalové hodnoty - všetci

Tímový duch

21%

Fair-play

21%

Výchova

19%

Životný štýl

14%

Víťazstvo

13%Zážitok

12%

Otázka: Aké hodnoty, ktoré futbal reprezentuje sú pre Vás osobne najcennejšie?

Čestnosť, spravodlivosť,  súdržnosť, 
priateľstvá a výchova mládeže sú pre 

odborníkov najcennejšími hodnotami futbalu.

Priateľstvá
Súdržnosť

Dôvera
Spoznávanie
Zbližovanie

Mládež
Podpora
Učenie

Vedenie
Pomoc

Relax
Zábava
Šťastie
Láska

Pôžitok

Férovosť
Integrita

Spravodlivosť
Serióznosť
Čestnosť

Ambície
Súťaživosť

Profesionalita
Úspech

Reprezentovanie
Hrdosť

Zdravie
Oddanosť
Obetavosť

Zodpovednosť
Charakter

Nezlomnosť



Futbalové hodnoty - vybrané odpovede

„Futbal je jeden 
neopísateľný 

fenomén čo dokáže 
spájať ľudí na celom 

svete...„

„Vychovávať 
čestných športovcov, 
pretože z nich sú aj 

čestní ľudia.“ 

„Spájanie ľudí, ktorí 
majú rôzne povahy, 
ale rovnakú vášeň 

pre šport“

„Najpopulárnejší 
šport, podpora 
mladých ľudí k 

športovaniu, duch 
olympizmu.“

„Výchova novej 
generácie a následné 
výsledky , ktoré Vás 

napĺňajú že Vaša 
práca má zmysel.„

„Pre mňa? To že deti 
majú kde chodiť, 

spoznávajú nové veci 
a majú nové zážitky.“

„Futbal je zábava, 
divadlo.“

„V našej dedine je to 
určite najširší faktor 
kultúry a stretávky 
občanov a priateľov 

na MFZ od 
prípravky, žiakov, 

dorastu až mužov.“

„Spravodlivosť a 
žiadna korupcia.“

„Športová kultúra v 
obciach a v čase, keď 

nieto iného 
spoločenského 

vyžitia.“ 

„Húževnatosť a túžba 
byť lepší ako iní“

„Reprezentácia 
svojho mesta, kraja, 

štátu. Fyzická 
zdatnosť, lepšie 

zvládnutie životných 
prekážok.“ 

„Snaha dosiahnuť 
dobrý výsledok“ 

„Čestnosť a 
korektnosť a nie ak 

chcem niečo 
dokázať nebodaj 

potvrdiť pravdu sa 
dnes v slovenskom 
futbale treba kývať 

hlavou.“

„Radosť z hry pre 
hráčov a fanúšikov“ 

„Mne osobne dal 
futbal veľmi veľa aj 

v súkromnom 
živote keďže ide o 
kolektívny šport 

naučil som sa 
spolupráci v 
akomkoľvek 

kolektíve 
súkromnom ci 

pracovnom. Učil ma 
zodpovednosti, 

motivoval 
prekonávať samého 

seba atď.“ 

„V zdravom tele 
zdravý duch.“ 

. 

„Súťaživosť, 
priateľskosť, 

ohľaduplnosť a 
zábava.“ 

„súťaživosť, napätie, 
priateľstvá. “ 

Otázka: Aké hodnoty, ktoré futbal reprezentuje sú pre Vás osobne najcennejšie?



58,6 %

62,4 %

65,1 %

65,6 %

65,9 %

67,1 %

68 %

68,3 %

69,2 %

69,3 %

69,4%

70,4 %

77,3 %

79,5 %

85,5 %

Rozvoj ženského futbalu

Starostlivosť o fanúšikov

Spolupráca s komerčnými spoločnosťami

Kvalita slovenského pohára

Podmienky pre hobby futbal a verejnosť

Rozvoj IT služieb

Starostlivosť o hráčov a kluby v regiónoch

Spolupráca s verejnými inštitúciami

Aktivita v médiách

Organizácia medzinárodných turnajov

Aktivity v materských, základných a stredných školách

Odstraňovanie korupcie spojenej s ovplyvňovaním…

Starostlivosť o mládežnícke akadémie a reprezentácie

Investície do štadiónov a infraštruktúry

Výsledky slovenskej "A" reprezentácie

Vplyv projektov na imidž futbalu - všetci
Otázka: Ktoré oblasti majú podľa Vás v súčasnosti najväčší vplyv na imidž slovenského futbalu? (1-5)

Výsledky seniorskej 
reprezentácie, investície do 

infraštruktúry a starostlivosť o 
mládež dnes podľa odborníkov 

najviac ovplyvňujú imidž 
slovenského futbalu.



41,8 %

42,7 %

43,7 %

46,3 %

49,0 %

54,8 %

55,1 %

56,0 %

56,9 %

58,0 %

58,5 %

62,3 %

63,8 %

66,6 %

78,8 %

Starostlivosť o hráčov a kluby v regiónoch

Odstraňovanie korupcie spojenej s ovplyvňovaním výsledkov zápasov

Starostlivosť o fanúšikov

Podmienky pre hobby futbal a verejnosť

Aktivity v materských, základných a stredných školách

Rozvoj ženského futbalu

Spolupráca s verejnými inštitúciami

Spolupráca s komerčnými spoločnosťami

Organizácia medzinárodných turnajov

Starostlivosť o mládežnícke akadémie a reprezentácie

Kvalita slovenského pohára

Aktivita v médiách

Rozvoj IT služieb

Výstavba štadiónov a infraštruktúry

Výsledky slovenskej reprezentácie

Hodnotenie výsledkov projektov SFZ - všetci
Otázka: Ohodnoťte prosím kvalitu výsledkov jednotlivých projektov SFZ (1-5)

Odborníci hodnotia 
starostlivosť o fanúšikov, 
odstraňovanie korupcie, 

starostlivosť o regióny ako 
najmenej efektívne oblasti.



Skupinové výsledky - Tréneri

Náplň a 
zmysluplnosť    
(74,7%)

Kolektív a vzťahy 
(74,3 %)

Pracovná doba      
(70,2 %)

Finančné 
ohodnotenie         
(49,2 %)

Nefinančné 
ohodnotenie    
(55,3 %)

Kariérny rast        
(63,9 %)

do 4 

rokov

104

4-10 

rokov

141

nad 10 

rokov

166

Ako tréner mládeže navrhujem zväzom vytvorený 
priestor na zimnú prípravu (hala, halová liga). 

Intenzívnejšia edukácia (nielen licencované kurzy, ale i 
kratšie workshopy ap.). Atraktívnejšie modely súťaže pre 

mládež (turnajovo orientované súťaže, súťaže a ´ la 
Neymar5 ap.) 

Už to robím od nultého ročníka, 
vždy som na to doplácal finančne, 
kebyže tento šport nemám rád, už 
dávno by som to nechal. Bolo by 
treba viac sponzorov, ktorí majú 

záujem o tento šport. Ja to robím z 
radosti a zadarmo, len preto, že keď 

vidím ako sa chlapcom darí, sú 
šťastní. Vtedy som spokojný aj ja.

Častejšie trénerské semináre na 
východnom Slovensku

...možnosti stáži či už doma, 
alebo aj v zahraničí aj trénerom s 

nižšou licenciou

Počet rokov 
vo futbale

Spokojnosť

Návrhy



Skupinové výsledky - Delegáti

Náplň a 
zmysluplnosť   
(81,4%)

Kolektív a vzťahy 
(72,7 %)

Pracovná doba      
(73,1 %)

Finančné 
ohodnotenie         
(53,5 %)

Kariérny rast    
(56,2 %)

Nefinančné 

ohodnotenie    

(62,3 %)

Odborné záležitosti majú riadiť odborníci na SFZ, nie ľudia z prostredia 
mimo SFZ, ktorým záleží iba na vlastnom prospechu; súťaže mládeže 

majú byť riadené tak, aby prebiehali v dôstojnom prostredí a aby im bola 
venovaná náležitá pozornosť; mali by sa používať rovnaké kritériá a 
jednotný meter na posudzovanie previnení resp. chýb jednotlivcov; 

vykonávanie funkcií (zvlášť volených) by malo byť spojené aj so 
schopnosťou prijať zodpovednosť; atď.

automatické zaznamenávanie 
napísaných viet v 

informačnom systéme ISSF pri 
písaní správ,  povinná  video 
dokumentácia zo všetkých  
majstrovských stretnutí aj z 

najnižších súťaží.

Aby aj mladší delegáti, 
ktorí museli skončiť svoju 

činnosť ako rozhodcovia zo 
zdravotných dôvodov mali 
možnosť kariérneho rastu a 

aby sa neprijímali 
nezmyselné a nelogické 
dôvody ako sa to nedá.

Počet rokov 
vo futbale

Spokojnosť

Návrhy

do 4 

rokov

3

4-10 

rokov

9

nad 10 

rokov

53



Skupinové výsledky - Rozhodcovia

Náplň a 
zmysluplnosť           
(78 %)

Kolektív a vzťahy 
(74,1 %)

Pracovná doba      
(73,5 %)

Nefinančné 
ohodnotenie         
(52,3 %)

Finančné 
ohodnotenie    
(60,5 %)

Kariérny rast    
(63,8 %)

Viac komunikácie, 
spolupodieľanie sa na 

projektoch, viac aktivít pre 
rozvoj rozhodcovských 

zručnosti, účasť na turnajoch -
našich aj medzinárodných.

Viac sa zaujímať o 
rozhodcov. Dať im 

možnosť vyjadriť názory.

Každý by mal vo svojej 
kariére mať rovnaké 

podmienky a nie jeden 
uprednostňovaný pred 

druhým, spravodlivosť, bez 
vekových hraníc pre 

pôsobenie v súťažiach 

Počet rokov 
vo futbale

Spokojnosť

Návrhy

Jednoznacne lepšie finančné ohodnotenie, všetko z roka na rok drahšie a 
platy stagnuju. Človeka to demotivuje. 

Aplikácia a výklad pravidiel funkcionárom, 
hráčom a dalším osobám, zúčastneným na 

organizácií futbalových stretnutí.

do 4 

rokov

86
4-10 

rokov

60

nad 10 

rokov

68



Skupinové výsledky - Kluboví funkcionári

Kolektív a vzťahy   

(70 %)

Náplň a 
zmysluplnosť             
(65,8 %)

Pracovné prostredie      
(61 %)

Finančné 
ohodnotenie         
(35,7 %)

Nefinančné 
ohodnotenie       
(45 %)

Kariérny rast    
(49,7 %)

prácu s mládežou a možnosti posúvať talentovaných hráčov z 
menších klubov do väčších za rozumných podmienok aby aj menší 
klub vedel fungovať a venovať sa ďalšiemu rozvoju potencionálne 

talentovaným hráčom 

V našej súťaži, čo je 1.trieda je príliš veľa byrokracie.

Zmena prestupového poriadku. 
Momentálny stav zabíja kluby , ktoré 

vychovávajú hráčov a naopak  ťažia z toho 
kluby , ktoré absolútne nevychovávajú nič. 

Počet rokov 
vo futbale Spokojnosť

Návrhy

Rôzne ponuky aj do 
širšej základne, 

výberové konania, 
rešpektovanie 

menších a podobne

do 4 rokov

48

4-10 rokov

98

nad 10 

rokov

165



Skupinové výsledky - Funkcionári a zamestnanci 
zväzov

Náplň a zmysluplnosť             
(82,9 %)

Pracovná doba          
(78 %)

Kolektív a vzťahy   
(83,5 %)

Finančné 
ohodnotenie         
(64 %)

Nefinančné 
ohodnotenie       
(64,9 %)

Kariérny rast    
(68,6 %)

keby sme sa ako zamestnanci častejšie stretávali aj mimo pracoviska tak 
ako v minulosti- ešte viac by to vylepšilo vzťahy.

Zlepšiť materiálne vybavenie a platové 
ohodnotenie aj keď určite v oboch 

prípadoch je tu posun za posledné obdobie.

Častejšie stretnutia 
profesionálov k riešeniu 
problémov vo futbale.

Počet rokov 
vo futbale

Spokojnosť

Návrhy

Zlepšenie 
komunikácie 

smerom 
nadol.

do 4 

rokov

6
4-10 

rokov

23nad 10 

rokov

53

Väčšie kompetencie pri rozhodovaní, 
zjednodušenie a zrýchlenie rozhodovacích 

procesov bez zasahovania "politických 
záujmov" a vyššie finančné ohodnotenie 

vzhľadom k zodpovednosti, práci v 
nadčasoch. 



Skupinové výsledky - Iní odborníci

Náplň a zmysluplnosť             
(65,8 %)

Kolektív a vzťahy   
(75,6 %)

Pracovné prostredie      
(65,4 %)

Finančné 
ohodnotenie         
(40,4 %)

Nefinančné 
ohodnotenie       
(53,2 %)

Kariérny rast    
(55,1 %)

Viac športových a 
hlavne ľudských a 
menej politických 

rozhodnutí.

Zmeniť prístup k mojej osobe, 
nakoľko tomu venujem svoj 

voľný čas bez finančnej 
odmeny.

Vytvoriť jednotný 
systém odmeňovania 

pre HU a BM vo 
vrcholovom futbale.

Počet rokov 
vo futbale

Spokojnosť

Návrhy

SFZ by sa mohlo 
viac zaujímať o 
ženský futbal a 
plážový futbal 

Väčšia otvorenosť 
funkcionárov, hráčov voči 

serióznym médiám.

do 4 rokov

48

4-10 rokov

98

nad 10 

rokov

165



Návrhy pre projekt Grassroots

Treba vojsť do telesnej 
prípravy na základných 

školach

Zlepšiť záujem rôznymi akciami a súťažami na 
školách, počnúc materskými po SŠ a VŠ 

Rekonštrukcie štadiónov v nižších súťažiach a viac 
zapájať školy, aby sa zaujímali o futbal (lístky na 

zápas a podobne) 

Viac zatraktívniť aj amatérske súťaže

Nekládol by som povinnosť klubov pracujúcich v 
amatérskych podmienkach, niekedy na hranici 

únosnosti, mať mládežnícke mužstvá. Túto 
povinnosť by som nechal na poloprofesionálne a 

profesionálne kluby.

Myslím, že "imidžom" treba motivovať najmä mládež. Výborným spôsobom je 
napríklad maskot, ktorý nedávno vznikol. Osobne by som ale skúsil vytvoriť 

lopty (nemusia byť najlepšej kvality) , na ktorých by boli informácie na 
trénerov z najbližších klubov, ktoré by Viac investícii do infraštruktúry, 

odbornejších ľudí vo vedení klubov(aj regionálnych) ktorý vedie spravovať 
futbalový klub.sa rozdávali do škôl, parkov, voľnočasových zariadení atď.

Rekonštrukcie štadiónov v nižších 
súťažiach a viac zapájať školy aby sa 
zaujímali o futbal (lístky na zápas a 

podobne) 

Ešte väčšia podpora regionálnych resp. amatérskych 
klubov na rôznych úrovniach. Napríklad aj 

prepracovaním reg. a prest. poriadku, ktorý je často 
krát likvidačný pre amatérske kluby. A o ne by v 
prvom rade malo ísť, keďže väčšina futbalistov v 

krajine resp. klubov je amatérska.

Viac investícii do infraštruktúry, odbornejších ľudí vo vedení klubov(aj regionálnych) ktorý 
vedie spravovať futbalový klub.

viac futbal propagovať na zákl. 
školách pretože je veľmi silná 
konkurencia pri výbere športu

Viacej reklamy už na základných školách a súťaživosť medzi školami.

Otázka: Aké zmeny by ste privítali, aby sa imidž futbalu v spoločnosti zlepšil?



Návrhy pre projekt Mládež

Nesmie do rozhodovacích procesov vo futbale 
zasahovať politika, viac propagovať mládež a 
deti, aj mládežnícke reprezentácie a ženský 

futbal Nenarábať s hráčmi ako s tovarom a zlepšiť prechod z amatérskeho futbalu na 
profesionálny. Na dedinách je kopec talentov.

Učiť deti od mala o poctivosť a hlavne rozhodcovia nech sa nad sebov zamyslia a to 
hlavne už pri mládeži 

Naliať viacej peňazí pre trénerov priamo cez 
zmluvy so SFZ na ich účty Zvýšenie kvality trénerov a hráčov na ihrisku Potrebujeme zatraktívniť futbal na 

základnej úrovni a hlavne u 
mládeže!

Určiť striktné podmienky hlavne pre mužský futbal v nižších 
súťažiach napr. Počet mládežníckych mužstiev žiadne výnimky za 

finančnú pokutu...vtedy sa bude robiť futbal dobre od základu

Podpora mládeže aj na oblastnej úrovni. Tým myslím podporu 
okresných miest, kde sa mohla vytvoriť základňa z talentovanej 

mládeže z okolitých dedín. A kvalifikovaný personál.

Podpora amatérskych klubov pri výchove mládeže , 
finančná ,   a zároveň  klub zaviazať aby mal povinne 

mládežnícke mužstvo o 11-tich hráčov a nie rôzne 
výnimky a kombinácie 5+1 , 7+1 hra na mantinely, tieto 
varianty poškodzujú futbalu . Potom sa čudujeme , že 

hráč v kategórii U 19 nevie hodiť aut.

Zmenil uhol pohľadu na kluby, 
ktoré vykonávajú prvý kontakt s 

najmenšími 

Častejšie termíny výberov v 
kategóriách U15,U19,Väčší priestor 

pre trénerov z licenciou C, Viac 
reklamy a turnaje na 

medzinárodnej úrovni pre 
Amatérske družstva.

Otázka: Aké zmeny by ste privítali, aby sa imidž futbalu v spoločnosti zlepšil?



Návrhy pre projekt Profesionál

Odstrániť korupciu, kamerový systém pri 
posudzovaní sporných situácií v zápase

Seriál o reprezentácii 
a pravidlách

Nemeniť každý rok systém líg a reorganizácie súťaží nemeniť ako ponožky

videorozhodca

myslím si, že momentálne je imidž 
slovenského futbalu na dobrej 

úrovni. Škriniar, Lobotka, Dúbravka 
atď.

lacnejšie vstupné 
na repre., podpora 
regionálnych súťaží

Žiadne, imidž futbal a slovenský 
futbal veľmi pekne napreduje.

Korupcia je viditeľná 
takmer na všetkých póloch 

v slovenskom futbale a 
kým sa neodstráni, 

slovenský futbal sa nikam 
neposunie

Osobne poznám veľa šikovných ľudí...myslím, že 
tu problém nie je. Kluby nemajú filozofiu a 

"nepestujú" klubizmus. Ten sa buduje podľa mňa 
rôznymi klubovými aktivitami, resp. projektami. 

Nemálo energie sa venuje športovej časti /čo je 
prirodzené!/, takmer žiadna však budovania 

vzťahov...je to na diskusiu, nemám čas to 
rozpisovať :) 

Netreba toho moc meniť, treba 
zlepšovať súčasný trend.

Dodatočné finančné tresty za odhalenie 
simulovania

Férovosť a fair play za každých 
podmienok.

Vylepšenie a modernizácia štadiónov 

rozdeliť profesionálny futbal od amatérskeho

Podpora a ocenenie "OSOBNOSTI" slovenského futbalu (hlavne na klubovej úrovni)+ zapracovanie do štruktúr SFZ (nielen rozhodcov, 
delegátov, či funkcionárov ale aj hráčov) sprehľadnenie finančných tokov-zdrojov, platov aj v kluboch (viď zahraničie)aj nižších súťaži, klubová 

spolupráca (oblasť prestupov-hosťovaní  ,podpory klubov európskych pohárových súťaži) a iné

Viac trénerov zo slávnych líg ako Premier
league, La liga ...

Exemplárne 
tresty pre 

hráčov, ktorí 
filmujú.

Otázka: Aké zmeny by ste privítali, aby sa imidž futbalu v spoločnosti zlepšil?



Návrhy pre projekt Odborník

zlepšiť etiku prostredia, viac spolupráce a 
akceptácie iných

prejsť na pozitívnu vlnu! futbal treba 
prezentovať pozitívne! naozaj sa nemáme za čo 

hanbiť! dať do popredia prednosti

futbal sa uberá dobrým smerom, veľké zmeny 
netreba robiť, postupnými krokmi dokončovať 

projekty, ktoré už bežia

Zvýšiť kvalitu profesionálnych 
zamestnancov SFZ a zaviesť 

nezávislejšie kontrolné 
mechanizmy ich práce

Aby vo vedení na všetkých stupňoch riadenia boli ľudia, ktorým skutočne záleží na 
napredovaní a rozvoj slov. futbalu a neuprednostňovali svoje a klubové  záujmy.

Akékoľvek rozhodnutia do ďalšieho rozvoja 
musia byť spojené s analýzami, ktoré 

eliminujú nedostatky a negatíva. Po druhé 
prerozdeľovanie financií do klubov a 

regiónov je neefektívne - peniaze sa rozdeľujú 
ale výsledok rozvoja nie je vidieť okrem 

štadiónov. To je dobrý príklad toho, akoby sa 
mali peniaze rozdeľovať = na základe 

predložených, plánovaných projektov z 
klubov, regiónov, atď. Taktiež diskriminácie 
ženského futbalu - pomer prerozdeľovania 
dotácií na ženský futbal je podhodnotená.

Zvoliť si stratégiu a tej sa snažiť držať a napĺňať 
ju. 

Odborná informovanosť o 
pravidlách futbalu

Výraznejšie trestanie nešportového správania sa vrcholových futbalových funkcionárov, 
transparentnosť výberu trénerov do mládežníckych reprezentácií, transparentnosť pri 
nakladaní s finančnými zdrojmi, odstránenie výsledkov v kategórii prípraviek a MŽ, 

výraznejšia práca na odstraňovaní korupcie a ovplyvňovaní výsledkov...

KORUPCIA !!! Rozhodcovia !!! Kluby podplácanie rozhodcov !!! a tým kazia úplný 
význam športu ako takého. Všetci o tom vedia a predsa sa nič nemení ale to je v ľuďoch 

......... pokiaľ toto nevymrie nemáme sa kam pohnúť ...... 

Otázka: Aké zmeny by ste privítali, aby sa imidž futbalu v spoločnosti zlepšil?



Návrhy pre projekt Fanúšik

Znížiť ceny vstupného na zápasy najvyššej súťaže (hlavne 
pri niektorých kluboch), aby na zápasy chodili vo väčšom 
počte rodiny s deťmi, odstrániť korupciu (hlavne v nižších 

súťažiaci), nájsť prísnejší spôsob na kontrolu výkonov 
rozhodcov (hlavne v nižších súťažiaci), rôzne aktivity a 

akcie pre fanúšikov počas zápasov

Aj keď som fanúšik Slovana urobiť konečne 
poriadok s tiežfanúšikmi.

Zviditeľnenie futbalu vo verejnoprávnej 
TV, napr. výsledky II. ligy aspoň v 

grafike. Druhá najvyššia futbalová súťaž 
na Slovensku nemá marketingového 

partnera. Málo sa robí pre divákov, vo 
futbale okrem jedného, dvoch klubov 

nevieme pracovať s divákmi, pred 
stretnutím a počas stretnutia kluby 

divákom nič neponúkajú. Akoby sme 
nechceli vidieť to, čo sa robí vo vyspelých 

futbalových krajinách/ čestné výkopy 
slávnych ľudí, predstavenie 

osobností...../Jedna akcia v každom kole 
je málo.

Viac relácií v televízií a 
propagácie futbalu

dostupnejšie fan-shopy
pre fanúšika ,cena 

Nespratných fanúšikov trestať doživotným zákazom vstupu na futbalové štadióny.

Prístupnejšie repre
stretnutia pre verejnosť, 
eliminovať tzv. Ultras aj 
z ligy, a nech môže na 
zápas ísť rodinka aj s 

deťmi ako kedysi.

Vniesť myšlienku podpory rodiny s deťmi na štadiónoch, výhody pre ne, aby existovali mladi fanúšikovia slovenských klubov, lebo ti 
dnešní fandia zahraničným klubom a súčasná mladá generácia nebude fandiť lokálnym klubom. Veľké hráčske osobnosti v lige (viem, že 

SFZ za to nezodpovedá), ale to by zlepšilo imidž slovenského futbalu; kvalitnejšie TV prenosy (spomalene zábery sú v minimálnom 
množstve); videorozhodca (atraktivita pre divákov, spravodlivosť pre kluby), atď.

Určite by som opäť povolil pyrotechniku na futbalových 
zápasoch a ak nie cez zápas tak aspoň pred aj cez polčas a 
po zápase, diváci to vnímali určite ako atraktivitu v zápase 
a málo to veľký náboj! V zahraničí je to bežná vec , len mi 

to berieme ako keby to bol zločin !

Otázka: Aké zmeny by ste privítali, aby sa imidž futbalu v spoločnosti zlepšil?
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