
 

 

Zápisnica z 3. zasadnutia VV SF 
 

V Žiline, 14.10.2017 

 

Prítomní členovia VV SF: 

D. Dobšovič, R. Čík, M. Gibala, J. Ploštica, I. Záhradový, Ľ. Hrmo, L. Berec (7/10)  

 

Neprítomní/ospravedlnení členovia VV SF:  

Z. Máté, M. Laurinský, D. Michalčík 

 

Nerítomné/ospravedlnené prizvané osoby:  

M. Jablonický (kontrolór SF), M. Budáč (predseda Exekutívy SF), M. Kováčik (koordinátor futsalu SFZ) 

 

 

Program: 

1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF 

2. Vyhodnotenie reprezentačných akcií za september 2017 

3. Príprava reprezentačných akcií v novembri 2017 – kvalifikácia OHM v Prievidzi, medzištátne 

zápasy U19 a U21 v Žiline 

4. Štatút Exekutívy SF  

5. Vzdanie sa členstva v Exekutíve SF 

6. Zriadenie pracovných skupín VV SF 

7. Účasť akademickej reprezentácie vo futsale na akademických MS 2018 

8. Informácia o spolupráci so SAŠŠ 

9. Zlúčenie klubu Wild Boys´02 Bratislava s ďalšími klubmi 

10. Prijatie FK Bánovce nad Bebravou za člena SF 

11. Informácia k uzneseniam VV SFZ zo dňa 3.10.2017 

12. Pozastavenie členstva v SF p. Ladislavovi Križanovi 

13. Rôzne 

 

Úvod 

Predseda SF D. Dobšovič privítal členov VV na treťom zasadnutí VV, ktoré označil za mimoriadne dôležité 

najmä s ohľadom na situáciu, ktorá vo futsale vzniká v súvislosti s rôznymi podnetmi p. Ladislava Križana. 

 

Ad 1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF 

Predseda SF predložil prehľad plnenia uznesení z 1. a 2. zasadnutia VV SF: 

• Splnené: U.1. – 1/2017, U.2. – 1/2017, U.8. – 1/2017, U.1. – 2/2017, U.2. – 2/2017, U.3. – 2/2017, 

U.4. – 2/2017 

• Nesplnené: U.5. – 2/2017 (po dohode členov VV SF odložené na obdobie po rokovaniach so SFZ 

o novej zmluve) 

• Prebiehajúce: U.6. – 2/2017 (po dohode členov VV SF odložené na obdobie po rokovaniach so SFZ 

o novej zmluve) 

 

Ad 2. Vyhodnotenie reprezentačných akcií za september 2017 



 

 

Predseda SF informoval o úspešne realizovaných reprezentačných akciách za obdobie august – september 

2017, ktoré sa všetky uskutočnili v súlade s plánom. Konštatoval, že ku dňu zasadnutia zatiaľ nie sú známe 

ešte všetky detaily finančného dopadu poslednej akcie Slovak Futsal Week 2017. Súčasne tlmočil pozitívne 

hodnotenia zo strany našich zahraničných hostí, ktorí vyjadrili maximálnu spokojnosť s organizáciou 

podujatí. Členovia VV SF sa v diskusii kriticky vyjadrili k nezáujmu zo strany SFZ, keďže ani pri jednom 

podujatí zamestnanci SFZ napriek rôznym prísľubom neposkytli adekvátnu súčinnosť pri organizácii. 

Predseda SF v tejto súvislosti informoval o tom, že koordinátor futsalu SFZ M.Kováčik predložil generálnemu 

sekretárovi SFZ výpoveď z pracovného pomeru práve z uvedeného dôvodu, čo by znamenalo významný 

negatívny dopad na organizáciu ďalších podujatí SF. 

 

Ad 3. Príprava reprezentačných akcií v novembri 2017 – kvalifikácia OHM v Prievidzi, medzištátne 

zápasy U19 a U21 v Žiline 

Predseda SF a M.Gibala informovali o prebiehajúcich prípravách podujatí, ako aj o pracovnom stretnutí 

s organizačným výborom pre kvalifikáciu v Prievidzi, na ktorom sa zúčastnili spoločne s M.Kováčikom. 

Členovia VV SF zobrali na vedomie aj pripravený časový harmonogram oboch podujatí. 

 

Ad 4. Štatút Exekutívy SF 

Predseda SF informoval, že finálne znenie Štatútu Exekutívy SF bolo v zmysle záverov z 2. zasadnutia VV SF 

odkomunikované s predsedom Exekutívy M.Budáčom. Členovia VV SF tento dokument schválili. 

 

Ad 5. Vzdanie sa členstva v Exekutíve SF 

Predseda SF tlmočil informáciu predsedu Exekutívy SF M.Budáča o písomnom vzdaní sa členstva v Exekutíve 

SF zo strany M.Belavého, L.Peška a L.Šlapku v auguste 2017. Členovia VV SF zobrali túto skutočnosť na 

vedomie a odvolali spomínaných členov z Exekutívy SF. 

 

Ad 6. Zriadenie pracovných skupín VV SF 

Predseda SF tlmočil návrh M.Budáča na zriadenie pracovnej skupiny, ktorej cieľom by malo byť 

vypomáhanie Exekutíve SF v oblasti prípravy školiacich materiálov pre rozhodcov a delegátov, prípravy 

fyzických previerok rozhodcov, správy ISSF systému a koordinácie mládežníckych projektov vo futsale. 

Členovia VV SF sa s touto myšlienkou stotožnili a v súlade s článkom 12 ods. 7 Stanov SF zriadili na dobu 

neurčitú pracovnú skupinu v zložení M.Budáč (predseda), M.Belavý, L.Šlapka, L.Peško. 

 

Ad 7. Účasť akademickej reprezentácie vo futsale na akademických MS 2018 

Predseda SF informoval o pracovných stretnutiach s vedením Slovenskej asociácie univerzitného športu 

v súvislosti s myšlienkou zúčastniť sa s reprezentačným výberom SR na akademických majstrovstvách sveta 

2018 v Kazachstane. Po dohode s vedením SAUŠ by sa futsal mohol zúčastniť tohto vrcholného podujatia, 

pričom SF by sa na účasti svojho výberu podieľal úhradou finančnej zábezpeky vo výške 5000 eur (úhrada 

potrebná cca vo februári 2018) a ostatné náklady na pobyt by zabezpečila SAUŠ. VV SF sa s touto myšlienkou 

stotožnil a odsúhlasil návrh zahrnúť účasť slovenského akademického výberu do finančného rozpočtu pre 

rok 2018. 

 

Ad 8. Informácia o spolupráci so SAŠŠ 

Predseda SF informoval o pokračovaní spolupráce so Slovenskou asociáciou športu na školách 

v projektoch súťaží „Futsal na ZŠ“ a „Futsal na SŠ“ aj počas školského roku 2017/2018. Členovia VV SF 

vyjadrili súhlas aj s podporou týchto súťaží formou materiálovej podpory najúspešnejších škôl 

a zabezpečením rozhodcov v krajských a celoštátnych kolách. 



 

 

 

Ad 9. Zlúčenie klubu Wild Boys´02 Bratislava s ďalšími klubmi 

Predseda SF prezentoval dokumentáciu klubu Wild Boys´02 Bratislava, ktorú obdržal od predsedu 

Exekutívy SF v súvislosti so zámerom zlúčenia klubu Wild Boys´02 Bratislava s dvomi klubmi 

z bratislavských súťaží. Členovia VV SF preštudovali predloženú dokumentáciu vo väzbe na platnú 

Smernicu o právno-organizačných zmenách v kluboch SF a konštatovali, že klub Wild Boys´02 ako 

eventuálny právny nástupca nepredložil úplnú dokumentáciu podľa článku 9 tejto smernice. Všetky 

právno-organizačné zmeny v kluboch musia byť uskutočnené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 

republiky a v danom prípade je nutné konštatovať, že toto zlúčenie nie je realizované v zmysle právnych 

predpisov SR (dohoda o zlúčení medzi občianskym združením a združením fyzických osôb). VV SF z týchto 

dôvodov nemohol schváliť zmeny navrhované klubom Wild Boys´02 Bratislava a pokiaľ má tento klub 

záujem pokračovať v naznačených právno-organizačných zmenách odporúča mu postupovať v zmysle 

tejto smernice.  

 

Ad 10. Prijatie FK Bánovce nad Bebravou za člena SF 

Predseda SF prezentoval žiadosť Futsalového klubu Bánovce nad Bebravou o členstvo v SF predloženú 

prostredníctvom SF-Západoregión (klub súčasne predložil prihlášku do 2.SLF-Openliga). VV SF v súlade s 

článkom 6 ods. 22 Stanov SF schválil riadne členstvo Futsalového klubu Bánovce nad Bebravou, IČO: 

51080915, so sídlom Novomeského 1320/2, 95704 Bánovce nad Bebravou, v SF. 

 

Ad 11. Reakcia SF k uzneseniam VV SFZ zo dňa 3.10.2017 

Predseda SF informoval o zasadnutí VV SFZ zo dňa 3.10.2017, ktoré sa zaoberalo podnetom p.Križana, aby 

SFZ okamžite ukončilo poskytovanie finančných prostriedkov SF, aby pozastavilo členstvo SF v SFZ 

a následne aby konferencia SFZ zrušila riadne členstvo SF v SFZ. Toto zasadnutie, o ktorom predstavitelia 

SF, na rozdiel od p.Križana, neboli informovaní, prijalo závažné uznesenia vplývajúce na riadny chod SF. 

Predseda SF súčasne informoval o viacerých ďalších podnetoch, ktoré p.Križan predložil hlavnej 

kontrolórke športu, kontrolórovi SF, kontrolórovi SFZ, generálnemu sekretárovi SFZ, DK SFZ, Odvolacej 

komisii SFZ. Predseda SF informoval, že v súlade s požiadavkami príslušných orgánov konajúcich v týchto 

podnetoch poskytol SF maximálnu súčinnosť prostredníctvom samotného predsedu SF alebo predsedu 

Exekutívy SF, a to poskytnutím stanovísk či predložením požadovanej dokumentácie. V tejto súvislosti 

konštatoval, že na žiadosť generálneho sekretára SFZ mu boli poskytnuté všetky požadované informácie 

a dokumenty. Tiež konštatoval, že kontrolór SFZ pred konaním VV SFZ ukončil výkon svojej kontroly, na 

ktorú bol vyzvaný generálnym sekretárom SFZ, a to s jednoznačným záverom, že nie je dôvod, aby SF 

stratil oprávnenie byť prijímateľom verejných prostriedkov. O to viac je zarážajúci záver VV SFZ, ktorý mu 

nariadil túto kontrolu rozšíriť o stanovisko Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ. V diskusii sa členovia 

SF zhodli na tom, že postoj a konanie SFZ nie je v súlade so zmluvou o vzájomnej spolupráci a poverilo 

predsedu SF listom požiadať SFZ o okamžité pracovné stretnutie tak, aby sa prerokovala aktuálna situácia 

a zamedzilo športovým a finančným škodám z dôvodu prípadného neuskutočnenia plánovaných podujatí. 

 

Ad 12. Pozastavenie členstva v SF p. Ladislavovi Križanovi 

Predseda SF informoval, že v záujme SF prostredníctvom advokáta Mgr. Orvana požiadal TV Markíza 

o opravu a ospravedlnenie v súvislosti s výrokmi uvedenými v relácii Športové noviny dňa 19.septembra 

2017. V účelovo zostrihanej reportáži bol uvedený klamlivý výrok štatutárneho zástupcu klubu 4FSC FTVŠ 

UK Bratislava p.Križana v znení: „náš klub bol diskriminačne vylúčený z extraligovej súťaže“, čím vážne a 

opakovane poškodil dobré meno SF. Vzhľadom k tomu, že Ladislav Križan ako člen SF opakovane porušuje 

svoju povinnosť chrániť a podporovať svojim konaním a správaním dobré meno SF (najmä opakovaným 



 

 

verejným prezentovaním klamlivých informácií o SF a jej predstaviteľoch), čím súčasne vážne ohrozuje 

dobré meno SF, v súlade s článkom 6 ods. 42 Stanov SF po diskusii VV SF rozhodol s okamžitou účinnosťou 

o pozastavení individuálneho členstva Ladislava Križana v SF. Predseda SF v tejto súvislosti požiadal VV SF 

o súhlas na realizáciu ďalších konaní v mene SF voči osobe Ladislava Križana, vrátane podania podnetu o 

začatie disciplinárneho konania voči tejto osobe v zmysle článku 65 Disciplinárneho poriadku SFZ. Na 

základe informácie advokáta VV SF tiež konštatoval, že disciplinárnym previnením mohla byť súčasne 

naplnená skutková podstata trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona a je potrebné konať 

aj v tomto smere.  

 

Ad 13. Úprava ustanovenia v Rozpise súťaže 

R.Čík predložil návrh na úpravu ustanovenia článku C.4. písm. a) Rozpisu súťaží vo futsale 2017/2018 tak, 

aby znenie bolo v plnom súlade s praxou, keďže úhrady mesačných zberných faktúr za poplatky na činnosť 

klubu sú uhrádzané na účet SFZ a až následne prevádzané na transparentný účet 1.SLF. V uvedenom 

článku sa slová „na OBÚ“ nahrádzajú slovami: „na účet SFZ uvedený na faktúre“. Druhá veta uvedeného 

ustanovenia sa nahrádza vetou: „Po úhrade všetkých faktúr klubmi sa v zmysle zmluvy o vzájomnej 

spolupráci SF - SFZ prevádza úhrnná zaplatená suma na OBÚ.“ Úplné znenie článku C.4. písm. a) Rozpisu 

súťaží po tejto úprave znie: „Všetky platby vyplývajúce z tohto RS je nutné realizovať výlučne 

bezhotovostným prevodom na základe faktúry na BÚ, s výnimkou platieb podľa článku C.1. písm. e) tohto 

RS, ktoré sa uhrádzajú na účet SFZ uvedený na faktúre. Po úhrade všetkých faktúr klubmi sa v zmysle 

zmluvy o vzájomnej spolupráci SF - SFZ prevádza úhrnná zaplatená suma na OBÚ.“ 

 

  

  



 

 

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 14.10.2017 

VV SF berie na vedomie: 

1. Hlasovania per rollam v období od 18.8.2017 (schválenie: Rozpis a Termínová listina FEJ U20 

a U18 pre súťažný ročník 2017/2018, miesto konania kvalifikácie o postup na OHM´2018 na 

Slovensku - Prievidza) 

2. Vyhodnotenie reprezentačných podujatí v období august – september 2017 

3. Priebeh prípravných prác ohľadom reprezentačných podujatí – kvalifikácia na OHM v Prievidzi 

a medzištátne zápasy výberov do 19 a 21 rokov s Francúzskom. 

4. Vzdanie sa členstva v Exekutíve SF M.Belavým, L.Šlapkom a L.Peškom. 

 

VV SF schválil: 

1. Štatút Komisie pre riadenie súťaží  SF. 

2. Vznik pracovnej skupiny s cieľom vypomáhať Exekutíve SF v oblasti technickej a školiteľskej 

podpory, v oblasti podpory ISSF systému a v oblasti koordinácie mládežníckych projektov, 

v zložení M.Budáč (predseda), M.Belavý, L.Šlapka, L.Peško. 

3. Návrh na účasť slovenskej akademickej reprezentácie na Akademických majstrovstvách sveta vo 

futsale 2018 za podmienok uvedených v texte zápisnice. 

4. Pokračovanie spolupráce so SAŠŠ v projektoch futsalových súťaží základných a stredných škôl. 

5. Žiadosť Futsalového klubu Bánovce nad Bebravou, IČO: 51080915 o riadne členstvo v SF. 

6. Pozastavenie členstva Ladislava Križana v SF s okamžitou účinnosťou. 

7. Zosúladenie znenia článku C.4. písm. a) Rozpisu súťaží vo futsale 2017/2018 s praxou. 

 

VV SF ukladá: 

U.1. - 3/2017 Pokračovať v príprave kvalifikačného turnaja OHM v Prievidzi (Termín: priebežne, 

Zodpovední: D.Franko, M.Kováčik, M.Gibala) 

U.2. - 3/2017 Oficiálnym listom kontaktovať SFZ so žiadosťou o realizáciu okamžitého pracovného 

stretnutia predstaviteľov SF a SFZ ohľadom plnenia zmluvy o vzájomnej spolupráci 

(Termín: bezodkladne, Zodpovedný: D.Dobšovič) 

U.3. - 3/2017 Zabezpečiť všetky disciplinárno-právne kroky voči konaniam Ladislava Križana 

(Termín: bezodkladne, Zodpovedný: D.Dobšovič) 

 

Zapísal: D.Dobšovič 

Overil: J.Ploštica, M.Gibala 


