Dôvodová správa
k Informatívnej správe o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy
Podľa § 63 písm. e), f) a g) zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) samosprávny kraj pri
výkone samosprávy:
 podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých
v samosprávnom kraji
 podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu
zdravotne postihnutých v samosprávnom kraji
 oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v samosprávnom kraji
Zároveň podľa § 4 ods. 1 písm. n) zák. č. 302/2001 Z. z. zákona o samosprávnych krajoch
v znení neskorších predpisov samosprávny kraj pri výkone samosprávy koordinuje rozvoj
telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež.
Futbal v súčasnosti je osobitným sociálnym fenoménom plniacim viaceré úlohy. Futbal je
prostriedkom rozvoja osobnosti, upevňuje zdravie, je kultivovaným prostriedkom trávenia
voľného času a zvyšuje vzájomnú súdržnosť miestnej komunity. Osobitnú dôležitosť má
futbal aj pre vypestovanie zdravého životného štýlu u detí a mládeže.
Medzi základné ciele pripravovaného projektu Krajskej futbalovej ligy (ďalej len „KFL“)
patrí:
 poskytnutie možnosti kvalitnej zimnej prípravy existujúcim futbalovým mužstvám
pôsobiacim v
štruktúrach súťaží riadených oblastnými futbalovými zväzmi,
Východoslovenským futbalovým zväzom a Slovenským futbalovým zväzom,
 v časti projektu KFL cielené zameranie sa na mladých ľudí vo veku 15-20 rokov, ktorí
študujú na strednej škole pôsobiacej na území Košického samosprávneho kraja,
 vytvorenie organizačného a materiálneho zázemia atraktívnej súťaže medzi zúčastnenými
mužstvami,
 v budúcnosti (ďalších ročníkoch KFL) zároveň vytvoriť model futbalových turnajov pre
neregistrované mužstvá a neregistrovaných hráčov, s cieľom rozšíriť KFL o miesta, kde sa
doteraz registrovaný futbal nehral, alebo už nehrá.
Na základe poverenia predsedu Košického samosprávneho kraja vznikol prípravný tím KFL,
kde jednotliví členovia pripravujú koncept pilotného I. ročníka KFL. V prípravnom tíme sú
zastúpení aj zástupcovia futbalových klubov, ktorí prejavili záujem o prípravu konceptu KFL.
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KFL má byť rozdelená na:
a) zimnú časť – kde budú pôsobiť existujúce futbalové kluby, ktoré budú na základe
geografického kľúča a výkonnosti rozdelení do skupín a v určených hracích dňoch sa
stretnú vo vzájomných zápasoch na vopred určených ihriskách.
b) letnú časť – ktorá bude zameraná na stredné školy a hráčov vo veku 15-20 rokov. Stredné
školy, ktoré prejavia záujem budú na základe geografického kľúča rozdelení do okresných
súťaží, pričom štart súťaže je plánovaný na začiatok školského roka. Víťazi okresných
súťaží sa následne stretnú na finálovom turnaji v Košiciach. Zámerom Košického
samosprávneho kraja je podporiť a motivovať stredné školy k účasti formou poskytnutia
futbalových dresov a lôpt. Zároveň Košický samosprávny kraj zabezpečí atraktívne ceny
pre víťaza letnej časti KFL (putovný pohár + zájazd na významné futbalového podujatie)
a odmení aj najlepších hráčov letnej časti KFL.
V termíne do 30. 4. 2018 bude pripravený návrh Štatútu Krajskej futbalovej ligy, ktorý bude
upravovať pravidlá, ciele, rozsah činnosti a zásady organizácie Krajskej futbalovej ligy.
Následne bude návrh štatútu predložený na prerokovanie do príslušnej komisie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja.
Košice 22. 02. 2018
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