História futbalu v meste JELŠAVA
- v roku 1928 bol založený v meste klub VIKTORIA, v ktorom sa už začal hrať
futbal organizovane a od tohto roku sa odvíja história jelšavského futbalu.
- v rokoch 1930-1938 malo mesto 2 mužstvá:
- prvá garnitúra hrávala s klubmi napr. z Banskej Bystrice, Lučenca, Rožňavy,
Rimavskej Soboty, Revúcej, Tisovca, Hnúšte, Fiľakova, Dobšinej, ale aj z mesta Szentpéter
v Maďarsku.
- druhá garnitúra hrala v blízkom okolí, najďalej hrali v Ratkovej či Slavošovciach.
V tých rokoch sa na zápasy za súperom cestovalo sa aj na vozoch, vlakom a neskôr
nákladným autom. Medzi najznámejších futbalistov v týchto obdobiach patril Schreiber,
Bajnok, Matheides, Tomázy.
- po roku 1945 sa futbal sústredil do klubu BANÍK Jelšava a jeho riadenie
sa z mesta presunulo do závodu SMZ. Mužstvo vtedy hrávalo v rôznych krajských súťažiach.
V tomto období dobré meno jelšavského futbalu šírili bratia Mičinskovci, Atlasovci,
Brindzákovci, Urbánik, Gergáty, Štefanka, Lacuška, Mikuš. Funkcionárske posty zastávali
vtedy O. Furman, Tóth, Klementis a Hrivňák.
- v roku 1970 bol klub premenovaný na MAGNEZIT Jelšava,
- do roku 1983 mužstvo pôsobilo na krajskej úrovni a v sezóne 1982/1983
si vybojovalo postup do 2. SNFL (Slovenskej národnej futbalovej ligy). Tým sa začala písať
nová história futbalového diania v Jelšave.
- v sezóne 1987/1988 mužstvo v tejto súťaži obsadilo 1.miesto a postúpilo
do druhej najvyššej celoštátnej ligy - 1.SNFL.
Medzi najznámejších futbalistov v 70-tych a 80-tych rokoch patrili Remeník, Mikuš, Gajdoš,
Piroch, Szeplaky, Polgár, Sirotňák, Gomori, Kováč, Gonosz, Pomaj, Lukáč a ďalší. Medzi
najznámejších trénerov mužstva z Jelšavy patrili - Ján Raffay, Ján Rosinský, Ján Petrák,
Rudolf Taubert, Peter Pálka, Mikuláš Komanický, Jozef Tománek.
- v sezóne 1994/1995 sa mužstvo v 1. SNFL umiestnilo na historicky najvyššej
priečke 2.mieste,
V čase najväčších úspechov si dres obliekali brankári Kováč, Mike, Schmiedl. hráči Barna,
Lukáč, Spišák, Regec, Dzura, Rendoš, Boda, Slobodník, Hanes, Boskovič, Putera, Gajan,
Varga, Palík, Gomori, Gočaltovský, Lunter, Flašík, Buček, Vavrek, Dovalovský, Palaš,
Huťan, Gajdoš a ďalší.
- v sezóne 1998/1999 mužstvo už pod hlavičkou Slovmag VTJ Jelšava vypadlo
do tretej ligy.
- 30.3.1999 sa klub presťahoval do Revúcej.
V akciovej spoločnosti Slovmag Lubeník sa uskutočnilo pracovné stretnutie zamerané
na rozvoj futbalu v okrese Revúca. Jedným z najdôležitejších rozhodnutí bolo,
aby sa II. futbalová liga v nastávajúcej sezóne začala v Revúcej. Preto neskôr došlo k zlúčeniu

VTJ Slovmag Jelšava s Mestským futbalovým klubom Revúca. Tak vznikol MFK Slovmag
Revúca, ktorý bol zaregistrovaný v júni 1999. Týmto dátumom sa končí veľni úspešná éra
futbalu v meste Jelšava, pretože nástupníckym klubom sa stal novovytvorený revúcky klub.
- v sezóne 1999/2000 jelšavský futbal reprezentovalo mužstvo MFK VTJ Jelšava.
V Jelšave sa v deväťdesiatych rokoch hral futbal aj na amatérskej úrovni –
hierarchicky VI.liga Oblastného futbalového zväzu Rožňava a - po vytvorení nového územnosprávneho členenia republiky - Oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota. Amatérske
mužstvo hrajúce pod hlavičkou FK VTJ Jelšava tvorili prevažne profesionálny vojaci
pôsobiaci vo vojenskom útvare v Jelšave doplnení hráčmi – vojakmi povinnej základnej
služby. Po odchode treťoligistov do Revúcej začali vojaci hrať svoje zápasy na mestskom
štadióne, postupne sa káder doplnil staršími hráčmi z okolia a takto posilnenému mužstvu
okolo trénera Vlada Marchevského sa podarilo postúpiť do V. ligy. V ročníku 2002/2003
v druhom roku účinkovania vo vyššej súťaži prišiel zlom, nedostatok finančných prostriedkov
zapríčinil, že vedenie klubu ho počas prebiehajúceho ročníka po jesennej časti zo súťaže
odhlásilo.
Medzi najagilnejších funkcionárov vtedy patrili Ing. Peter Miko, Mgr. Ján Kvetko, L. Staško,
P. Benčo, O. Kováč.
História Mestského futbalového klubu Jelšava
V meste nastala – čo sa samozrejme futbalu týka – krízová situácia. Vo vlastníctve
mesta bol štadión s druholigovými parametrami avšak bez akéhokoľvek mužstva. Nové
vedenie mesta , ktoré vzišlo z komunálnych volieb v závere roka 2002 na čele s primátorom
MVDr. Milanom Kolesárom sa rozhodlo zachovať futbal v meste. Mestská rada poverila
zástupcu primátora Ing. Jána Hyžnaja, aby vytvoril občianske združenie s názvom Mestský
futbalový klub Jelšava, vypracoval stanovy združenia, zaevidoval klub na Ministerstve vnútra
SR atď... V marci 2003 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza nového futbalového klubu MFK
Jelšava. Prípravný výbor na čele s Ing. Jánom Hyžnajom pripravil stanovy klubu a vo voľbách
boli za prvého prezidenta klubu zvolený Ivan Mike a za manažéra klubu Ing. Ján Hyžnaj.
Oficiálne bol Mestský futbalový klub Jelšava bol založený dňa 24. mája 2003
a to v súlade so zákonom č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov. Na Ministerstve vnútra SR
bol zaregistrovaný 18. júna 2003.
MFK Jelšava je samostatným a nezávislým nepolitickým občianskym združením, teda
dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť
v oblasti športu a telovýchovy a predovšetkým činnosť športového odvetvia – futbal.
Poslaním klubu je vytvárať podmienky členom klubu s cieľom uspokojovať potreby, záujmy
a záľuby občanov mesta Jelšava prostredníctvom rozvoja futbalu. Klub nevykonáva
hospodársku ani podnikateľskú činnosť.
MFK Jelšava je vedené v registri občianskych združení na Odbore všeobecnej
vnútornej správy MV SR a v registri organizácií Štatistického úradu SR.
Klub sídli na adrese :
MFK Jelšava

Námestie republiky 499
049 16 Jelšava
V zmysle stanov MFK Jelšava sú orgánmi klubu :





Valné zhromaždenie
Výkonný výbor
Správna rada
Rada sponzorov ( poradný orgán výkonného výboru).

Od založenia klubu sa na prezidentskej stoličke vystriedali Ivan Mike, Ing. Vlastimil
Chaba, Štefan Macko a Ing. Ján Hyžnaj.
Vo svojich počiatkoch mal klub v súťažiach iba mužstvo žiakov, ktoré odohralo
historicky prvý zápas klubu v septembri 2003 na ihrisku v Gemeri a hneď z prvého
vystúpenia si odnieslo po remíze 0:0 aj prvý bod. Trénerom mužstva bol Mgr. Ján Šlosárik.
Po zmenách vo vedení klubu bolo do súťaže v ročníku 2005/2006 ( III. trieda ObFZ
Rimavská Sobota)
prihlásené aj novozložené mužstvo mužov. Trénerom mužstva
bol Ľubomír Spišák. Mužstvu sa podarilo postúpiť do I. triedy, kde pôsobí dodnes.
Medzi hráčov, ktorí v tomto období prispeli k šíreniu dobrého mena jelšavského športu patrili
Ondrej Varga, Miroslav Mikuš, Dávid Kožička, Martin Majoroš, Ján Schmidt, Peter
Klementis, Peter Kulik, Ondrej Keder, Marian Švec, Adam Slovák, Karol Súkeník, Tomáš
Beseda, Marek Mikuš, Peter Hurák, Ivan Vranka, Marcel Duna.
Doterajšie najväčšie úspechy klubu sú však späté s mužstvom dorastencov, ktorí
2011/2012 vyhrali I. triedu ObFZ Rimavská Sobota, v nasledujúcom ročníku vyhrali
aj V. ligu Stredoslovenského futbalového zväzu a postúpili do zreorganizovanej III. ligynajvyššej krajskej súťaže. Ani v tejto súťaži si hanbu neurobili, veď po jesennej časti boli
na krásnom treťom mieste a nebyť problémov v kádri mužov a nutnosti striedavých štartov
viacerých dorastencov aj v mužskej súťaži, boli by určite skončili lepšie ako konečnom
deviatom mieste. Za svoje výkony boli v roku 2013 ocenení aj Cenou mesta Jelšava.
Káder mužstva trénera Ivana Mikeho, jeho asistenta Petra Niklasa a vedúceho mužstva Ing.
Jána Hyžnaja tvorili brankári Ondrej Siman, Jakub Hrbál a hráči Jozef Kováčik, Ondrej
Gono, Peter Niklas, Mário Kováč, Jakub Koto, Patrik Bryndzák, Róbert Bryndzák, Michal
Hyžnaj, Tomáš Čombor, Radovan Mike, Jozef Gočaltovský, Dominik Volgyi, René Samko,
Tomáš Huťan, Jozef Schelling a Marián Paleček.
Ďalšia garnitúra dorastencov dosiahla obdobný úspech v súťažnom ročníku
2016/2017, keď vyhrala celú súťaž Oblastného futbalového zväzu a postúpila do V. ligy
Stredoslovenského futbalového zväzu Banská Bystrica. Po jesennej časti ročníka 2017/2018
sa ako nováčik súťaže umiestnilo na prvom mieste.
Súčasnosť Mestského futbalového klubu Jelšava
V súčasnej dobe pracuje Výkonný výbor MFK Jelšava v tomto zložení :
Prezident klubu :
Manažér :
Členovia :

Ing. Ján Hyžnaj
Zoltán Fandák st.
Ondrej Kováč

Petr Niklas
Mgr. Veronika Juhárová
MFK Jelšava má v súčasnej dobe prostredníctvom informačného systému slovenského
futbalu registrovaných 171 hráčov, v roku 2017 si jelšavský dres v zápasoch oblieklo
112 hráčov, z toho 32 u mužov, 28 v mužstve dorastu a 52 u žiakov a prípravky.
Za 61 hráčov sme však v minulom roku nezaplatili členské poplatky z dôvodu, že neboli
nominovaní na zápas.
Spolu s trénermi, funkcionármi a dobrovoľnými členmi má klub celkom 164 aktívnych
členov.
Vo futbalovom klube v roku 2017 aktívne – súťažne - pôsobilo 5 mužstiev. Mužstvo
prípravky sa pripravovalo na jarné turnaje.
Mužstvo mužov odohralo jarnú časť sezóny 2016/2017 i jesennú časť sezóny
2017/2018 v VI. lige Oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota.
Mužstvo dorastu odohralo jarnú časť sezóny 2016/2017 v I. triede Oblastného
futbalového zväzu Rimavská Sobota (V. liga), jesennú časť sezóny 2017/2018 hralo v V. lige
skupine „D“ Stredoslovenského futbalového zväzu Banská Bystrica.
„A“ aj „B“ mužstvo žiakov odohralo jarnú časť sezóny 2016/2017 i jesennú časť
sezóny 2017/2018 v I. triede Oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota (IV. liga).
Trénermi mužstiev boli :
Muži :
Dorast :
Žiaci A:
Žiaci: B:
Prípravka :

do mája 2017 Slavomír Fides, jesenná časť Štefan Macko
do júna 2017 Ján Deme, jesenná časť Slavomír Fides
Mgr. Ján Šlosárik,
PaedDr. Jozef Poperník
Štefan Macko

Hlavným finančným donorom klubu je mesto Jelšava, ktoré sa na chode klubu podieľa
prefinancovaním viac ako 60 % nákladov (cca 11 000 €), ďalším dôležitým sponzorom
sú Slovenské magnezitové závody a.s. Jelšava, ktoré sa na prevádzke klubu podieľajú
príspevkami z 1% výnosu z daní a reklamnými zmluvami v celkovej hodnote viac ako 3700 €,
ďalšie (nielen) financie vedenie klubu získava z reklamných zmlúv, výnosov 2% z daní
fyzických osôb, príspevkov malých podnikateľov atď.
Najväčšími výdavkami sú prostriedky vynaložené na dopravu mužstiev na zápasy,
na zabezpečenie poplatkov za rozhodcov a delegované osoby, občerstvenie a nákup
športových potrieb zväčša kopačiek, chráničov a pod.
Ako sa darí našim mužstvám v súťažiach a v akých zostavách na jednotlivé zápasy
nastúpili si môžete pozrieť na internetových stránkach slovenského futbalu http://obfzrimavska-sobota.futbalnet.sk/

