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Priatelia futbalu, 

 

všetci, ktorí sa zaujímate o futbal, si kladiete otázku, ako budú pokračovať futbalové 

súťaže v jarnej časti prebiehajúceho súťažného ročníka .Som v neustálom kontakte s klubmi, 

s výkonným výborom, predsedami jednotlivých ObFZ a samozrejme aj s  predsedami ďalších 

regiónov. 

 

Situáciu poznáme všetci, zásadná otázka je hrať či nehrať. 

V svojich myšlienkach a rozhovoroch uvažujeme o týchto dvoch možnostiach. 

 

Tá prvá, hrať, je povedzme si to na rovinu, veľmi, veľmi nepravdepodobná . 

 

Všetky kluby majú mať v súťaži rovnosť šancí. Ak by sa karanténa dotkla čo len jediného 

klubu, stratil by tento klub možnosť dohrať sezónu a tým by sa stal vypadávajúci. 

Hrať súťažné stretnutia bez prípravy, je z medicínskeho a aj z trénerského pohľadu nezmysel. 

Ak by mali kluby trénovať pred začiatkom jarnej časti  minimálne dva - tri týždne, tak sa nám 

posúva začiatok súťaže na  26 apríl, a to samozrejme len za predpokladu, že príslušné orgány 

zrušia súčasné obmedzenia. To by znamenalo odohrať 13 stretnutí za  dva mesiace, 3 kolá by 

sme museli odohrať v strede týždňa. 

 

Druhá možnosť, nehrať je veľmi, veľmi  pravdepodobná. 

 

V takomto prípade by sa prebiehajúci súťažný ročník anuloval, žiaden klub by nepostupoval 

ani nevypadával. Súťažný ročník 2020/2021 by hrali kluby v tých istých súťažiach ako teraz. 

V prípade, ak by sa niektoré družstvo neprihlásilo do svojej súťaže, počet družstiev v súťaži 

by sme nedopĺňali, pretože nemáme určených postupujúcich z nižšej súťaže. 

 

 

Doteraz som hovoril o športových záležitostiach, ale máme aj celospoločenský pohľad 

na prebiehajúce udalosti. 

V nemocniciach máme zdravotnícky personál, ktorý už teraz pracuje na hranici svojich 

kapacitných možností. 

Máme zavreté školy, internáty. 

Mestá a obce, ktoré sú hlavnými sponzormi našich klubov, majú úplne iné, oveľa 

zodpovednejšie úlohy. 

Jednotlivé firmy a živnostníci, ktorí sponzorujú futbal, budú mať v nasledujúcich mesiacoch 

existenčné problémy. 

  

Po dohode so SFZ , ostatnými regiónmi a jednotlivými oblastnými futbalovými 

zväzmi, pripravujeme spoločné vyhlásenie predsedov RFZ k organizácii jarnej časti 

prebiehajúceho   súťažného ročníka, ktoré bude prezentované v najbližších dňoch. 
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Priatelia, 

 

takúto situáciu, a to nie len vo futbale, sme ešte nezažili. Dodržiavajme všetky 

opatrenia, ktoré sú nariadené príslušnými orgánmi, aby sme sa  čo najskôr stretávali  na 

ihriskách a nie v nemocniciach. Na druhej strane neprepadávajme panike, som presvedčený, 

že futbal to prežije. 

 

Prajem všetkým  zdravie a šťastie.  

 

 

 

Richard Havrilla 

 predseda VsFZ 

 

 

 

 


