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Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXVI. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiterstva v Prešove 

dňa: 31.10.2012 číslo: •. ./2012 

k Analýze mládežníckeho futbalu v 1. FC TATRAN Prešov 

Mestské zastupiterstvo v Prešove 

berie na vedomie 

Analýzu mládežníckeho futbalu v 1. FC TATRAN Prešov 
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Mestská rada v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 9. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 3.10.2012 	 číslo: 74/2012 

k analýze mládežníckeho futbalu v 1. FC TATRAN Prešov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

analýzu mládežníckeho futbalu v 1. FC TATRAN Prešov; 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

materiál prerokovať a zobrať na vedomie. 

JUDr. Pavel Hagyari 

: --8. 10. 2012 primátor mesta_Prešov 

Dostanú: 	 Overovatelia: j 
podľa rozdeľovníka 	 Ing. Andrea Turčanová --túÁ... ;-

PhDr. Mikuláš Komanický ~~ 
doc. PhDr. Štefánia Andra!;Čík~ 
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.' .· ..:..1~ ;,,:~ školstva a telesnej kultúry 1/1 
Mesto 
Prešov 

UZNESENIE 

z 20. riadneho zasadnutia 

komisie Mestského zastupiterstva v Prešove 


školstva a telesnej kultúry 


dňa: 18.09.2012 číslo: 37/2012 

Komisia Mestského zastupiterstva v Prešove 
škols.tva a telesnej kultúry 

po prerokovani Analýzy mládežnickeho futbalu v 1. FC TATRAN Preäov 

pr/jima uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujima toto 

STANOVISKO 

dňa: 18.09.2012 ~islo: 35/2012 

Komisia Mestského zastupiterstva v Prešove 
školstva a telesnej kultúry 

berie na vedomie 

analýzu mládežnickeho v futbalu v 1. FC TATRAN Preäov 

odporúča 

Mestskej rade v Preäove analýzu mládežnickeho v futbalu v 1. FC TATRAN Preäov 
prerokovať a Mestskému zastupiterstvu v Preäove zobrať na vedomie . 

..............~äd...... 

doc. PhDr. Stefánia Andraäčfková, PhD.,MPH 

predsednfčka komisie 

Dostam): Overovatelia zápisnice: 

podra rozderovnf a 


PaedDr. Patrik Tomič..••. t •••• 


Mgr. Marek Gemát.. ..... 
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Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Vedenie 1.FC TATRAN Prešov sa po odchode jedného z akcionárov a sponzora 
obrátilo na mesto Prešov s požiadavkou o podporu mládežníckeho futbalu. Podpora mesta 
by mohla pomôcť stabilizácii situácie v klube. 

Otázke podpory mládežníckeho futbalu v menovanom klube sa poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Prešove venovali na svojom zasadnutí dňa 27.06.2012, ktoré bolo 
pokračovaním XX. riadneho zasadnutia. Uznesením č.228/2012 deklarovali svoju podporu 
mládežníckemu futbalu a požiadali primátora mesta Prešov, aby v súčinnosti s vedením 
1.FC TATRAN Prešov pripravil podrobnú analýzu mládežníckeho futbalu v klube a predložil 
ju na septembrové zasadnutie mestského zastupitel'stva. 

Na základe tohto uznesenia bol materiál »Analýza mládežníckeho futbalu v 1.FC 
TATRAN Prešov" predložený na 8. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove dňa 
27.08.2012. 
K uvedenému materiálu mestská rada neprijala žiadne uznesenie, ale vrátila ho na 
doplnenie a požiadala prepracovaný materiál opätovne predložiť na októbrové rokovanie 
mestskej rady s požiadavkou, aby bol predtým prerokovaný v Komisii Mestského 
zastupiteľstva v Prešove školstva a telesnej kultúry. 

Predkladaný materiál bol prepracovaný a doplnený podl'a pripomienok členov 
mestskej rady. 

Prerokovala ho komisia MsZ v Prešove školstva a telesnej kultúry na svojom 20. 
riadnom zasadnutí dňa 18.09.2012. Jej stanovisko je súčasťou materiálu. 

Dňa 03.10.2012 predložený materiál prerokovala Mestská rada v Prešove na svojom 
9.riadnom zasadnutí a prijala k nemu uznesenie Č. 74/2012. 

Predložený materiál sa nezaoberá druhou časťou uznesenia MsZ v Prešove č. 
228/2012 zo dňa 27.06.2012, v ktorej poslanci žiadajú primátora pripraviť návrh zmeny 
uznesenia MsZ z 31.01.2005 Č. 260/2005 k majetkovým prevodom, odpredaj a prenájom 
pozemkov pre firmu EKOFIN Slovakia tak, ako je tento návrh pripravený z pozície 1.FC 
TATRAN Prešov. Predmetným návrhom sa zaoberá Komisia Mestského zastupiteľstva 
v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta. 
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Mesto Prešov 

ANALÝZA MLÁDEŽNíCKEHO FUTBALU V 1. FC TATRAN PREŠOV 

FC Tatran Prešov je najstarší futbalový klub na Slovensku. Vznikol 25. mája 1898 (vtedy 
pod názvom ETVE Prešov). 

K jeho najväčším úspechom patria: 
./ víťaz Československého pohára - 1953 
./ víťaz Slovenského pohára - 1966, 1992 
./ účasť v PVP, Pohári UEFA a Stredoeurópskom pOhári. 

Výber a výchova mladých futbalistov pod vedením kvalifikovaných trénerov sú 
základným predpokladom úspešného fungovania klubu. Od sezóny 2008/09 je v 1.FC 
TATRAN Prešov nastavená nová koncepcia rozvoja hernej prípravy mládeže, o jej účinnosti 
svedčia aj výsledky - zisk majstrovského titulu SR v ročníku 2010/11 v kategórii U19 (čo sa 
naposledy podarilo pred dvanástimi rokmi), rovnako aj zisk Československého pohára v tej 
istej kategórii. V tomto obdobi všetky mládežnícke družstvá riadené Slovenským futbalovým 
zväzom sa umiestnili do 3. miesta, čo bol výrazný úspech klubu aj v celoslovenskom 
meradle. Táto úspešná generácia hráčov je v súčasnosti v družstve A mužov 1.FC TATRAN 
Prešov. 

Športová príprava talentovaných futbalistov prebieha v jednotlivých článkoch útvarov 
talentovanej mládeže: 

./ v školských športových strediskách - ZŠ Prostejovská, ZŠ M. Nešpora 

./ v tréningových strediskách mládeže - Veľký Šariš, Ľubotice, Haniska, 
Kapušany pri Prešove, Záborské 

A. 
ŠTRUKTÚRA A POČET HRÁČOV V MLÁDEžNICKYCH DRUŽSTVÁCH V SÚŤAžNOM 

ROČNIKU 2012/2013: 

kategória pOčet hráčov 

prfpravka U7,U8,U9,U10, U11 100 

žiaci U12,U13,U14,U15 80 

dorast U16,U17,U18,U19 72 

Celkový počet 252 

B. 

NÁKLADY NA ČiNNOSt MLÁDEŽNíCKYCH DRUZSTIEV 

NAJEDEN sútAŽNÝ ROČNIK 

1. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

Tréningový proces týchto vekových kategórií zastrešuje 20 trénerov a 6 vedúcich družstiev + 
ostatný personál (riaditeľ mládeže, koordinátor mládeže, vedúci družstiev, lekári, 
fyzioterapeut, maséri, zdravotníci; administratíva ; ročne sa im vyplatí odmena celkom vo 
výške 117 000 €; 
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2. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 

a) Realizácia tréningového a zápasového procesu: 
./ na prírodných, trávnatých ihriskách mimo 1.FC TATRAN - Veľký Sariš, Fintice, 

Záborské, Kapušany, Malý Sariš, 
./ na ihriskách škôl - SOST na Volgogradskej ul., SpS strojnícka. soS ELBA. zS 

Prostejovská (mlatové ihrisko) - momentálne v rekonštrukcii, zS M. Nešpora 
./ na trávnatej ploche + 2 mini ihriská s umelou trávou v Jazdeckom areáli 
./ v telocvičniach- zS Prostejovská, zS M. Nešpora, SpS strojnícka, SOST 

Volgogradská 
./ v plavárňach - na zS M. Nešpora a SpS Strojnícka 
./ na regeneračnej linke - Lineas 
- prenájom všetkých týchto priestorov stojí 1. FC TATRAN Prešov ročne 14 500 €; 

b) športová výstroj a pomôcky - športové oblečenie na každodenný tréningový proces 
a klubovú reprezentáciu na zimu a leto, lopty ... ; náklady 37 000 € na sezónu; 

c) video analýza zápasov a tréningov (videokamera, DVD prehrávač) 
d) internet, telefón, kancelárske potreby, web stránka - 5 600 € 
e) pomerná časť energií - voda, plyn, elektrina - 42000 € 
f) režijné náklady, správa, údržba - 17 800 € 

3. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE 

a) 1 x ročne povinné komplexné vyšetrenie u telovýchovného lekára - náklady 3 000 € 

b) doplnky výživy - 2 700 € 

c) zdravotnícky materiál - 960 € 


4. ZABEZPEČENIE SÚŤAží, TURNAJOV, SÚSTREDENí 

a) doprava: prípravky - región východ 

U12. U13 - región východ 

U14, U15 - región východ 

U16, U18 - región východ, stred 

U 17, U 19 - celoslovenská súťaž 


- ročné náklady na dopravu činia celkom 39 500 € 

b) stravné pre všetky vekové kategórie počas majstrovských zápasov -17400 € 

c) ubytovanie na zápasoch. turnajoch, sústredeniach -12500 € 

d) odmeny rozhodcom, zdravotníkom počas majstrovských zápasov - 12 700 € 

e) štartovné na zápasy, turnaje - 1 470 € 
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REKAPITULÁCIA NÁKLADOV 

P.Č. Položka Suma v€ 	 Poznámka 

1. odmeny 	 117000 personálne zabezpečenie 

2. 	 prenájom hracích plôch 14500 
3. 	 šport. výstroj, šport. pomôcky 37000 
4. 	 internet, telefón, kane. potreby 5600 materiálno-technické zabezpečenie 
5. 	 pomerná časť energií 42000 
6. 	 režijné náklady, správa a údržba 17800 
7. 	 lekárske prehliadky 3000 
8. 	 zdravotnícky materiál 960 zdravotné zabezpečenie 
9. 	 doplnky výživy 2700 

:10. 	 doprava 39500 
11. 	 stravné 17400 

zabezpečenie zápasov, turnajov,
12. 	 ubytovanie 12500 

sústredení
13. 	 Odmeny rozhodcom, lekárom 12700 
14. 	 štartovné 1470 


CELKOM 324130 sumaje uvedená bez DPH 


C. 

PRíJMY 

1. zo Slovenského futbalového zväzu prostredníctvom Únie ligových klubov - 44 000 
€ 

2. 	 príjmy od rodičov (doteraz všetky vekové kategórie rovnako, od sezóny 2012/13 
odstupňované podľa vekových kategórií) - 30 100 € 

REKAPITULÁCIA PRíJMOV 

P.Č. Položka Suma v€ Poznámka I 
SFZ prostredníctvom Unie ligo

1. 	 44000 I 
ivých klubov 	 údaje zo sezóny 2011/12 

2. 	 rodičia 30100 I 
CELKOM 74100 suma je uvedená bez DPH J 

Rozdiel medzi nákladmi a príjmami na jeden súťažný ročník činí 250 030 E. 
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