
 

 

Zápisnica z 10. zasadnutia VV SF 
 

V Púchove, 1.6.2019 

 

Prítomní členovia VV SF: 

D. Dobšovič, M. Gibala, I. Záhradový, J. Ploštica, Ľ. Hrmo, D.Michalčík, I.Čuhár (7/9)  

 

Neprítomní/ospravedlnení členovia VV SF:  

Z. Máté, L.Berec 

 

Prítomné prizvané osoby:  

V. Badura (kontrolór SF) 

 

Program: 

1. Predstavenie nového člena VV SF 

2. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF 

3. Zmeny v normách SF – Súťažný poriadok SF, Rozpis Varta Futsal Ligy 2019/2020 

4. Slovenský pohár 2019/2020 

5. Personálne obsadenie, činnosť a rozpočet Exekutívy SF pre sezónu 2019/2020 

6. Informácia o výberovom konaní na pracovníka futsalu pri SFZ 

 

Úvod 

Predseda SF D. Dobšovič privítal členov VV SF na 10. zasadnutí konanom pri príležitosti Konferencie SF 

najmä z dôvodu potreby uzavrieť diskusie ohľadom zmien v základných súťažných normách SF. 

 

Ad 1. Predstavenie nového člena VV SF 

Predseda SF osobitne privítal nového člena VV SF p. Ivana Čuhára, ktorého schválila Konferencia SF 

1.6.2019 ako zástupcu regionálneho združenia SF – Bratislava namiesto Marcela Laurinského, ktorý sa 

vzdal funkcie v priebehu roku 2018. 

 

Ad 2. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF 

Predseda SF predložil prehľad plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF: 

• Splnené: U.1. – 9/2019, U.2. – 9/2019, U.1. – 9/2019 

 

Ad 3. Zmeny v normách SF – Súťažný poriadok SF, Rozpis Varta Futsal Ligy 2019/2020 

Člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica prezentoval v úvode informáciu týkajúcu sa 

pripravovaného tohtoročného licenčného semináru trénerov „SFZ Futsal“, ktorého úvodné prednášky sa 

mali konať 8.6.2019. Konštatoval, že na seminár boli prihlásení iba dvaja záujemcovia a tak sa seminár 

neuskutoční. V tejto súvislosti prezentoval aj návrh úpravy ustanovenia článku 7/b Rozpisu Varta Futsal 

Ligy ohľadom zápisu trénera na súpiske družstva a účasti trénera pri stretnutí. Členovia VV SF sa dohodli 

na novej úprave tohto článku, ako aj na nevyhnutnosti úpravy Usmernenia VV SF č. 1/2017 k aplikácii 

Smernice SF k vzdelávaniu trénerov z dôvodu jej neaktuálnosti s ohľadom na nekonania licenčného 

seminára „UEFA B Futsal“  do začiatku sezóny 2019/2020. 

Následne J.Ploštica v súvislosti s úlohou U.1.-9/2019 prezentoval pripomienky klubov k predloženej 

finálnej verzii novelizácie noriem. Opätovne sa dlho diskutovalo najmä o problematike obmedzovania 



 

 

počtu zahraničných hráčov v kluboch, ako aj poplatku za takýchto hráčov a alokácie takto získaných 

finančných prostriedkov do mládežníckeho futsalu. Členovia VV SF sa následne dohodli, že do stredy 

5.6.2019 elektronickou komunikáciou schvália definitívnu verziu oboch súťažných noriem, ktoré budú 

následne predložené klubom k procesu prihlasovania sa do súťaží. Termín pre prihlásenie klubov do Varta 

Futsal Ligy a v tejto súvislosti do FEJ bol ustanovený na 30.6.2019 do 24,00 h. 

 

Ad 4. Slovenský pohár 2019/2020 

V súvislosti s úlohou U.2.-9/2019 prezentovali J.Ploštica a M.Gibala výsledky komunikácie s organizátormi 

januárového medzinárodného turnaja v Bánovciach nad Bebravou ohľadom spojenia tohto turnaja so 

Slovenským pohárom. Na základe tejto informácie a po diskusii nedošlo k dohode o forme organizácie 

Slovenského pohára v súťažnom ročníku 2019/2020. Členovia VV SF  sa dohodli, že do rozpisu Varta Futsal 

Ligy sa nebude ukladať klubom povinnosť zúčastniť sa Slovenského pohára. Forma organizácie Slovenského 

pohára bude aj naďalej diskutovaná, keďže spoločným cieľom je znovuobnovenie tejto súťaže, o ktorú je 

záujem predovšetkým u mužstiev z nižších regionálnych súťaží. 

 

Ad 5. Personálne obsadenie, činnosť a rozpočet Exekutívy SF pre sezónu 2019/2020 

Keďže opätovne nebol konferenciou zvolený predseda tejto odbornej komisie, predseda SF predložil 

v zmysle uznesenia Konferencie SF zo dňa 1.6.2019 návrh, aby aj v nastávajúcej sezóne viedol Exekutívu SF 

člen VV SF poverený aj doterajším riadením Exekutívy SF J.Ploštica. Následne J.Ploštica prezentoval návrh 

na činnosť Exekutívy SF v nastávajúcej súťažnej sezóne, pričom prezentoval návrh na zvýšenie rozpočtu 

Exekutívy na 950 eur/mesačne (z toho 800 eur účelovo určených na odmeny členov Exekutívy a 150 eur na 

spracovávanie ankiet a fanúšikovských súťaží) a predložil návrh personálneho zloženia bez zmeny oproti 

predchádzajúcej sezóne, ak by mal pokračovať v činnosti vedenia Exekutívy. Súčasne J.Ploštica podmienil 

svoje poverenie získaním 100%-ného mandátu od klubov – účastníkov Varta Futsal Ligy 2019/2020. 

Predseda SF v diskusii vyjadril otáznik nad zaradením L.Bereca do Exekutívy, nakoľko podľa jeho názoru nie 

všetky činnosti boli z jeho strany realizované k spokojnosti. Členovia VV SF sa dohodli, že otázku 

personálneho obsadenia doriešia po 30.6.2019, keď sa vyžiada mandát od prihlásených klubov. Doterajší 

poverený J.Ploštica po dohode s VV SF dokončí prípravu nastávajúceho súťažného ročníka. 

 

Ad 6. Informácia o výberovom konaní na pracovníka futsalu pri SFZ 

Predseda VV SF informoval o uskutočnenom výberovom konaní na pozíciu administratívno-organizačného 

pracovníka na SFZ, ktoré nie je ešte stále ukončené. Výberové rozhovory aj za účasti predsedu SF boli 

vykonané so štyrmi vybranými záujemcami, medzi ktorými boli aj osoby priamo z futsalového prostredia 

B.Škorec a M.Matula. Členovia VV SF diskutovali o alternatívach riešenia, nakoľko v prípade týchto osôb ide 

o „konflikt“ s postom reprezentačného trénera resp. rozhodcu SF. 

  



 

 

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 1.6.2019 

VV SF berie na vedomie: 

1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF 

2. Schválenie nového člena VV SF I.Čuhára na Konferencii SF dňa 1.6.2019 

3. Zrušenie licenčného seminára „SFZ Futsal“ pripraveného na jún 2019 

 

VV SF schválil: 

1. Lehotu na prihlasovanie klubov do Varta Futsal Ligy 2019/2020 

2. Pozastavenie účinnosti Usmernenia VV SF č. 1/2017 k aplikácii Smernice SF k vzdelávaniu trénerov  

 

VV SF ukladá: 

U.1. - 10/2019 Elektronicky odkomunikovať predložené návrhy a per rollam schváliť Súťažný 

poriadok SF a Rozpis Varta Futsal Ligy 2019/2020 (Termín: 5.6.2019, Zodpovední: 

členovia VV SF) 

U.2. - 10/2019 Doručiť schválený Súťažný poriadok SF a Rozpis Varta Futsal Ligy 2019/2020 klubom 

(Termín: 7.6.2019, Zodpovedný: J.Ploštica) 

U.3. - 10/2019 Vyžiadať mandát od klubov prihlásených do Varta Futsal Ligy 2019/2020 (Termín: 

1.7.2019, Zodpovedný: D.Dobšovič) 

 

Zapísal: D.Dobšovič 

Overil: M.Gibala, J.Ploštica 

 


