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                                                                                               V Seredi, dňa 31.5.2018 
 
                                                          
Vážený pán primátor, pán prednosta, vážené panie poslankyne a páni poslanci, 
 
dovoľte nám poinformovať Vás o aktuálnom stave v Športovom klube futbalu, 
presnejšie o situácii v družstve mužov. 
 
 
 Ako je Vám i širokej verejnosti známe, podarilo sa nám dosiahnuť dosiaľ 
najväčší úspech v histórii športu v Seredi a ukončiť sezónu 2017/18 na prvom mieste 
v celoštátnej 2.lige. Tým sme si zabezpečili právo prihlásiť sa do najvyššej súťaže. Na 
jednej strane ide o PRÁVO získané na základe športového výsledku na ihrisku, avšak 
na druhej strane ide aj o POVINNOSŤ splniť mnoho ďalších legislatívnych a 
materiálno-technických podmienok. 
 
 Po intenzívnom zvažovaní všetkých pre a proti, sme nakoniec učinili 
rozhodnutie, že mužstvo mužov do Fortuna ligy prihlásime. Verte prosím, že nešlo o 
ZBRKLÉ rozhodnutie, ale aj napriek neuveriteľnej časovej tiesni o rozhodnutie 
UVÁŽENÉ a s prihliadnutím na okolnosti veríme, že aj o rozhodnutie SPRÁVNE. 
 
 Definitívne: Sereď bude hrať najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž - FORTUNA 
LIGU.  
 
 Ako už bolo spomenuté, bolo treba urobiť v krátkom časovom období niekoľko 
nevyhnutných krokov, aby bolo možné vôbec prihlášku do prvej ligy podať. Na tomto 
mieste by sme Vás chceli informovať o dvoch najzásadnejších - povinnosti založiť 
novú akciovú spoločnosť (Únia ligových klubov totiž inú právnu formu nepripúšťa) a 
rozhodnutí, kde ŠKF SEREĎ bude prvú ligu hrať. Okrem nich bolo splnených ďalších 
vyše 30 legislatívnych požiadaviek, vrátane vypracovania Metodiky rozvoja 
mládežníckeho futbalu. V súvislosti s mládežou by sme radi predostreli aj fakt, že 
postup do Fortuna ligy so sebou priniesol aj zvýšený záujem detí o futbal ako taký a v 
ďalšom súťažnom ročníku budú obsadené všetky zväzom požadované mládežnícke 
kategórie. Členská základňa ŠKF má v týchto kategóriách takmer 140 detí, 
rozdelených do troch prípraviek, dvoch žiackych a dvoch dorasteneckých tímov. V 



súčasnej končiacej sezóne je najlepším umiestnením tretie miesto starších žiakov v 
2.lige. 
 
 Akciová spoločnosť bola expresným spôsobom založená a zapísaná do 
obchodného registra a tu by sme Vás všetkých chceli poprosiť o porozumenie, prečo 
je momentálny stav taký, aký je. S prihliadnutím na viackrát spomínaný faktor času 
nebolo možné riešiť konkrétnu akcionársku štruktúru so zástupcami mesta, a preto je 
v súčasnosti jediným akcionárom spoločnosti ŠKF Sereď, a.s. pán Róbert Stareček. 
Členmi predstavenstva a dozornej rady sú členovia bývalej Správnej rady ŠKF Sereď, 
o.z. a sponzori klubu. Radi by sme zdôraznili, že tento stav je POČIATOČNÝ, v 
žiadnom prípade však nie KONEČNÝ.  Týmto by sme radi deklarovali, že akcionárske a 
majetkové pomery budú upravované podľa aktuálnych požiadaviek a spoločných 
rozhodnutí poslaneckého zboru a vedenia mesta.  
 Druhým nevyhnutným krokom bolo určenie miesta, kde bude náš klub hrávať 
svoje domáce zápasy. Prebehli rokovania vo viacerých mestách (Trnava, Myjava, 
Senec, Nitra) a v konečnom dôsledku došlo k dohode s FC Nitra. ŠKF Sereď teda 
bude hrať svoje domáce zápasy na novo zrekonštruovanom štadióne v Nitre, ktorý by 
mal poskytnúť dostatočný komfort našim fanúšikom a rovnako podmienky prenájmu, 
stanovené vedením nitrianskeho klubu, boli vyhodnotené ako akceptovateľné. 
 
 Nevieme, či Vám je známa aktuálna situácia ohľadom výnimky, ktorú Slovenský 
futbalový zväz udelil klubu v minulosti v súvislosti s infraštruktúrou štadióna. Faktom 
je, že na mestskom štadióne v jeho súčasnom stave je možné hrať jednu z troch 
najvyšších súťaží (áno, týka sa to AJ tretej ligy) iba do skončenia súťažného ročníka 
2018/19. Preto by sme radi poprosili o ústretovosť pri napĺňaní našej snahy o 
rekonštrukciu areálu štadióna podľa požiadaviek SFZ. Vzhľadom na fakt, že hovoríme 
o majetku mesta, všetky rozhodnutia budú konzultované s predstaviteľmi mesta a 
hlavne s Vami poslancami, ktorí máte rozhodujúce slovo pri odsúhlasovaní všetkých 
investičných zámerov. Za cieľ by sme si SPOLOČNE s Vami všetkými radi dali 
skultúrnenie prostredia pre divákov, zveľadenie a zhodnotenie majetku mesta, 
vytvorenie služieb pre športovcov z iných klubov a v neposlednom rade aj pritiahnutie 
ďalších občanov mesta do novovzniknutého športového areálu. 
 
 Hrubá predstava hovorí o kombinácii financovania využitím dotácie od štátu 
udelenej prostredníctvom SFZ, ďalej príspevku mesta a taktiež zo súkromných 
zdrojov. V nedávnej minulosti už mestským zastupiteľstvom boli odsúhlasené finančné 
prostriedky na rekonštrukciu areálu štadióna v podobnej štruktúre ako teraz, avšak 
nakoľko boli podmienené čerpaním dotácie od štátu (a tá nebola pre mesto, klub a 
futbal vyhovujúca), k rekonštrukcii nedošlo. Dnešná snaha predstaviteľov klubu je 
zameraná na “vybavenie” dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá by nebola tak úzko 
špecifikovaná ako tá ostatná, ale aby z nej bolo možné vykonať práce a zabezpečiť 
materiál, resp. vybavenie presne podľa projektu, aby štadión vyhovoval podmienkam 
pre účasť v najvyššej súťaži. Prípadné čerpanie mestských peňazí bude pochopiteľne 
podmienené schválením finančného príspevku od štátu a samozrejme mesto môže (a 
dúfame, že aj bude) participovať na všetkých krokoch, spojených s rekonštrukciou 



štadióna. Od prvých krokov spojených so štúdiou a projektmi až po finálne odovzdanie 
diela chceme postupovať maximálne transparentne a pod “dohľadom” mesta. 
 
 Záverom by sme Vás radi ubezpečili o tom, že aj napriek určitému 
primeranému stupňu zadosťučinenia, že práca, ktorú ľudia okolo futbalu za výdatnej 
pomoci mesta Sereď odviedli je zmysluplná, nejde o egoistické naplnenie osobných 
ambícií pár členov správnej rady a sponzorov. Ide o naplnenie spoločnej vízie 
ponúknuť kvalitný produkt ľuďom v meste. Toto naše SPOLOČNÉ úsilie by malo futbal 
v Seredi posunúť v budúcnosti na tú najvyššiu (priznajme si, že pred pár rokmi 
absolútne nepredstaviteľnú) úroveň a zároveň mestu Sereď priniesť tú 
najpozitívnejšiu reklamu. O úspechu skromného klubu s dlhoročnou tradíciou 
informovali všetky celoštátne médiá, nehovoriac o náraste návštevnosti v posledných 
kolách súťaže. Nie nadarmo je mottom nášho klubu hrať pekný, atraktívny futbal, 
ktorý sa seredskému divákovi bude páčiť  aj za cenu prípadných prehier a to bez 
ohľadu na súťaž, ktorú hráme. Radi by sme v nastolenom trende pokračovali aj na tej 
najvyššej futbalovej úrovni. Skromne, v rámci finančných možnosti, ale s 
entuziazmom, odhodlaním a snahou popasovať sa so všetkým novým, čo táto pre nás 
neznáma situácia prinesie. Mesto ako najvýznamnejší partner športu v Seredi, je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu a sme radi, že jeho vedenie a poslanecký zbor 
vždy pristupovali k našim požiadavkám pozitívne. Veríme, že tak bude aj v budúcnosti 
a že spoločne ukážeme celému neveriacemu Slovensku, pochybujúcemu SFZ a širokej 
verejnosti, že dobrí partneri s pozitívnym prístupom dokážu urobiť veci, ktoré sa 
naoko javia ako nerealizovateľné. 
 
 Vážený pán primátor, pán prednosta, vážené panie poslankyne a páni poslanci, 
využime SPOLOČNE úspech, ktorý seredskí futbalisti dosiahli a boom, ktorý 
momentálne v Seredi okolo futbalu a postupu do prvej ligy vládne a zabezpečme 
dôstojné podmienky pre futbal, stabilizáciu finančnej situácie klubu, zisk nových 
sponzorov, skultúrnenie podmienok pre návštevníkov areálu štadióna a v neposlednom 
rade zvýšenie hodnoty majetku mesta.  
 
 Ďakujeme Vám za porozumenie, pozitívny prístup, doterajšiu spoluprácu a 
dovoľujeme si vyjadriť presvedčenie, že máme SPOLOČNÝ záujem na realizácii 
správnej veci a túto sa nám podarí spoločnými silami aj dosiahnuť. 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
                                                                  Róbert Stareček 
                                                                                            Prezident ŠKF Sereď 

 


