
 

 

Zápisnica z 1. zasadnutia VV SF 
 

V Leviciach, 21.6.2017 

 

Prítomní členovia VV SF: 

D. Dobšovič, L. Berec, M. Gibala, J. Ploštica, Z. Máté, M. Laurinský, I. Záhradový, D. Michalčík, R. Čík, Ľ. 

Hrmo (10/10)  

 

Prítomné prizvané osoby:  

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

 

Program: 

1. Príprava súťaží SF 2017/2018 

2. Rozpis 1.SLF 2017/2018, Súťažný poriadok SF 

3. Zloženie Exekutívy (subkomisie, personálne obsadenie) 

4. Registračný a prestupový poriadok SF 

5. Aplikácia ISSF v súťažiach SF 

 

Úvod: 

Predseda SF D. Dobšovič privítal členov VV na prvom zasadnutí VV po konferencii. V úvode sa vrátil 

k uzneseniam z konferencie, z ktorých vyplynuli pre VV SF 2 úlohy: 

1. úprava znenia všetkých ustanovení Stanov SF, ktoré súvisia s rozhodnutím konferencie 

o zrušení Revíznej komisie SF, 

2. praktická realizácia použitia členských príspevkov (navýšených o príspevok VV SF) 

prostredníctvom materiálového vybavenia miestnym organizáciám prihláseným za členov SF 

pred konferenciou. 

V súvislosti s úpravou Stanov predseda navrhol pripraviť aj úpravy Rokovacieho poriadku a Volebného 

poriadku v tých častiach, ktoré nadväzujú na zrušenie Revíznej komisie, prípadne aj v tých 

ustanoveniach, kde úpravy vyplývajú z praktických poznatkov v uplynulom funkčnom období. 

Realizáciou úlohy bol poverený Z. Máté s bezodkladným zameraním sa na úpravu Stanov tak, aby sa 

tieto zmeny mohli počas leta 2017 zaregistrovať na MV SR. Zmeny Rokovacieho poriadku a Volebného 

poriadku budú pripravené na rokovanie Konferencie SF 2018. 

V súvislosti s použitím členských príspevkov, ktoré spolu s navýšením v zmysle rozhodnutia 

predchádzajúceho vedenia SF predstavujú sumu 5000 eur a zostanú až do použitia v roku 2017 viazané 

na bankovom účte SF, predseda predložil návrh osloviť prostredníctvom regionálnych združení SF 

príslušných kolektívnych členov a zistiť priority, o aké materiálové vybavenie majú záujem. Na základe 

vyhodnotenia týchto požiadaviek by bolo vykonané obstaranie materiálu, pričom prioritou by mala byť 

realizácia prostredníctvom súčasných materiálových partnerov SF. 

V diskusii k záverom z konferencie sa vyjadril kontrolór SF, ktorý navrhol, aby sa VV SF oficiálne vyjadril 

k diskusným konferenčným príspevkom a súčasne požiadal, aby prílohou zápisnice z konferencie boli 

všetky uznesenia. Predseda SF informoval, že zápisnica je už zverejnená na webstránke SF a bude k nej 

pripojená aj zápisnica Návrhovej komisie KSF 2017, ktorá všetky uznesenia obsahuje. Kontrolór 

požiadal aj o vysvetlenie k počtom delegátov na konferencii a ich zmenám počas konferencie, na čo 



 

 

mu bolo prítomným členom Mandátovej komisie KSF M.Kováčikom odpovedané s odvolávkou na 

príslušnú časť zápisnice z konferencie. 

V diskusii člen VV D. Michalčík položil otázku, či sa dajú Stanovy upravovať počas roka na VV a akým 

spôsobom má komunikovať dokumenty predkladané na rokovanie VV SF vopred vo svojom regióne. 

Predseda SF odpovedal, že pokiaľ má záujem o úpravu Stanov, kedykoľvek môže svoj návrh predložiť 

VV-u SF a najbližšej konferencii môžu byť tieto dohodnuté návrhy predložené na schválenie. Čo sa týka 

materiálov, ktoré majú členovia VV k dispozícii pred rokovaním VV SF, odpovedal že nie je možné ich 

pred rokovaním VV zverejňovať, je však možné o predkladaných témach samozrejme komunikovať 

v regióne. Verejnosti môžu byť komunikované až informácie a dokumenty, ktoré VV na svojom 

zasadnutí schválil. 

 

Ad 1. Príprava súťaží 

Predseda SF v úvode informoval, že v rovnaký deň sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov klubov 

hrajúcich Futsalovú extraligu juniorov (FEJ), resp. zástupcov klubov potenciálne zaujímajúcich sa 

o účasť v mládežníckych súťažiach SF. Konštatoval, že z tohto stretnutia vyplynuli konkrétne závery, 

ktoré následne predložil VV SF ako návrhy pre rokovanie. 

Predseda SF konštatoval, že SF v novej sezóne by mal pokračovať vo všetkých súťažiach hraných 

v sezóne 2016/2017, tzn. bez zmeny by mala pokračovať 1.SLF, 2.SLF, FEJ, Ženská futsalová liga. 

V zmysle spomínaného „mládežníckeho“ pracovného stretnutia navrhol, aby do štruktúry súťaží boli 

doplnené: 

- Futsalová extraliga mladších juniorov U-17 (pre hráčov ročníka narodenia 2000 a mladší), 

hraná v hernom modele „miniturnajov“ s vyvrcholením v podobe Final Four 

- Mládežnícka liga dievčat (vo vekovej kategórii stanovenej klubmi Ženskej ligy). 

Z odôvodnenia návrhu, z rokovania klubov, ako aj z diskusie členov VV bola konštatovaná absolútna 

opodstatnenosť, nakoľko tieto súťaže si vyžadujú samotné kluby, a v prípade chlapcov aj prax, nakoľko 

v novembri je na programe kvalifikácia o postup na Olympijské hry mládeže 2018 v Buenos Aires 

a v roku 2018 začína kvalifikácia o postup na prvé ME 2019 v kategórii U-19, ktoré sú určené práve pre 

hráčov ročníka narodenia 2000 a mladších. 

V súvislosti s juniorskými súťažami sa členovia VV SF v diskusii dohodli na tom, že v sezóne 2017/2018 

bude pokračovať FEJ v súčasnom hernom modele „dvojičiek“ a pôjde o súťaž pre hráčov ročníka 

narodenia 1998 a mladších. So súhlasom bola ukončená aj diskusia ohľadom účasti hráčov zo súťaže 

FEJ U-17 v zápasoch FEJ U-19. Rovnako ako na poludňajšom pracovnom stretnutí klubov, aj počas 

zasadnutia VV SF prebiehala najdlhšia diskusia ohľadom zavedenia povinnosti prvoligových klubov 

zriadiť juniorské družstvo alebo znovuzaviesť motivačný bonus pre tie kluby, ktoré juniorské družstvá 

zaradia do súťaží. Všetci prítomní sa vyjadrili, že je nevyhnutné túto povinnosť čo najskôr konečne 

zaviesť. Medzi návrhmi riešenia sa objavili aj názory, aby kluby, ktoré nesplnia túto povinnosť, platili 

„náhradu“ vo výške priemerných nákladov klubu na takúto súťaž, ale aj návrhy, aby zriadenie 

juniorských tímov nebolo povinnosťou, ale aby bolo súčasťou „motivačných“ podmienok účastníkov 

1.SLF v podobe zníženia štartovného. Členovia VV SF nakoniec odsúhlasili návrh klubov, tzn. aby kluby 

1.SLF mali povinnosť zaradiť do juniorskej súťaže minimálne 1 družstvo (podľa vlastného výberu U-17 

alebo U-19) od súťažného ročníka 2018/2019; výnimku by mohol VV SF udeliť iba nováčikom súťaže. 

Najväčšia diskusia sa niesla ohľadom návrhu obnoviť Slovenský pohár mužov, ako druhú 

najvýznamnejšiu futsalovú súťaž v SR, ktorá by mala zapadnúť do projektu propagácie futsalu v 

regiónoch. V diskusii bol konštatovaný nezáujem prvoligových klubov, na druhej strane záujem 

o takúto súťaž v regiónoch. Diskutovaných bolo viacero hracích modelov, povinnosť prvoligových 



 

 

klubov hrať Slovenský pohár už od prvých kôl, ako aj zaradenie účasti klubu v SP medzi „motivačné“ 

podmienky účasti v 1.SLF v podobe zníženia štartovného. Nakoniec sa členovia VV SF dohodli na 

odložení definitívneho rozhodnutia o konaní SP 2017/2018 s odporúčaním, aby regionálne združenia 

zorganizovali svoje regionálne pohárové súťaže, pokiaľ možno aj s účasťou klubov 1.SLF, a v prípade 

preukázateľného záujmu o súťaž pristúpi SF k organizácii celoslovenskej časti SP.  

Členovia VV SF sa zaoberali dlhodobým problémom, ktorým je riadenie 2.SLF. V tej súvislosti sa 

diskutovalo o hracom modeli pre nastávajúcu sezónu i budúce sezóny, ako aj o téme rozširovania 

1.SLF. M.Laurinský konštatoval, že Prelínacia súťaž, ktorá sa hrala po prvýkrát v danom modeli, mala 

úroveň a dá sa konštatovať, že za posledné roky išlo o najlepší „barážový“ model a nebolo by dobré ho 

hneď meniť. Zástupcovia regiónov Východ, Stred, Západ konštatovali, že prípadné rozširovanie 1.SLF 

by mohlo vážne poškodiť regionálne súťaže. Súčasne upozorňujú na to, že je potrebné nájsť nový model 

riadenia 2.SLF. Je tiež potrebné sa vyhnúť problémom, ktoré vznikli v uplynulej sezóne pri aplikácii 

matričných úkonov a disciplinárnych sankcií. Z diskusie vyplynula dohoda, aby sa nemenil model 2.SLF 

pre súťažnú sezónu 2017/2018, avšak aby sa pripravil komplexný projekt jednotného riadenia 2.SLF 

Exekutívou SF s návrhom vytvorenia dvoch častí 2.SLF (východ/západ) od súťažnej sezóny 2018/2019. 

Ako vyplynulo z diskusie, cieľom musí byť vytvorenie silnej druholigovej základne, z ktorej budú 

postupovať do 1.SLF kluby pripravené na prvoligové podmienky. 

 

Ad 2. Rozpis 1.SLF, Súťažný poriadok SF 

Návrh Rozpisu 1.SLF (RS) predložil na rokovanie predseda Komisie pre riadenie súťaží SF (Exekutívy SF), 

ktorý ho počas zasadnutia podrobne prezentoval. M.Budáč na úvod konštatoval, že do návrhu RS boli 

zapracované všetky poznatky z uplynulej sezóny, vlastné zistenia zo štúdia noriem SF, ako aj 

pripomienky klubov, ktoré boli vyzvané na komunikáciu, do ktorej sa však aktívne zapojil iba jediný 

klub (ŠK Makroteam Žilina). Členovia VV SF postupne diskutovali o predložených návrhoch, ktoré 

postupne upravili resp. schválili. Najväčšia diskusia sa niesla v súvislosti s návrhom zvýšenia odmien 

rozhodcov a delegátov – na jednej strane členovia súhlasili so zvýšením, keďže od roku 2014 neboli 

tieto platby valorizované, na strane druhej požadovali zvýšenie kvality úrovne rozhodovania. Nakoniec 

sa zhodli na modele zvýšenia sadzieb od súťažnej sezóny 2017/2018 s tým, že 5 eurové navýšenie na 

osobu rozhodcu a delegáta prevezme v tejto sezóne na svoj účet SF a nebude táto časť zahrnovaná do 

fakturácie klubom. Členovia VV SF schválili aj návrh, aby sa štvrťfinále 1.SLF, ako najdôležitejšie zápasy 

súťažnej prvoligovej sezóny, hrali „na 3 víťazné zápasy“, a zápas o 3.miesto „na 2 víťazné zápasy“. Do 

RS bolo doplnených viacero formálnych upresnení, ale boli napríklad sprísnené sankcie súvisiace 

s nerešpektovaním noriem SF, či  doplnené sankcie za neuhrádzanie faktúr klubmi v lehote splatnosti. 

VV SF schválil aj povinnosť umiestňovať vlajku SF počas zápasov 1.SLF. Na druhej strane členovia VV SF 

neschválili návrh, ktorým sa mala upresniť a súčasne zvýšiť zodpovednosť klubov pri ochrane 

motorových vozidiel delegovaných osôb. 

M.Budáč predložil aj návrh zmien v Súťažnom poriadku SF, ktoré obsahovali výlučne formálne úpravy 

v podobe upresnenia niektorých textov. Členovia VV SF sa so všetkým stotožnili a schválili novelizáciu 

Súťažného poriadku SF. 

 

Ad 3. Zloženie Exekutívy SF 

Predseda Exekutívy SF predložil návrh organizačného a personálneho zabezpečenia Exekutívy SF. 

Konštatoval nezáujem o prácu v Exekutíve, keď viaceré oslovené osoby odmietli ponuku, a v tej 

súvislosti tiež pripomenul, že kluby 1.SLF opätovne nenavrhli žiadneho zástupcu a nepredložili ani 

žiadny iný návrh. M.Budáč konštatoval, že zatiaľ nemá obsadené riadenie športovo-technických 



 

 

konaní, ktoré bude zatiaľ suplovať sám, a rovnako nemá obsadenú funkciu riadenia mládežníckych 

súťaží, pre ktorú predbežne navrhol M.Belavého (s týmto návrhom nesúhlasil D.Michalčík). Pre oblasť 

riadenia rozhodcov a delegátov navrhol na vedúcu funkciu Marcela Kubinca, ktorý zároveň bude 

zodpovedný za delegovanie rozhodcov na stretnutia. Uvedenú oblasť rozdelil na školiaci úsek (Lukáš 

Peško), technický úsek (Mário Belavý), ktorý súčasne bude delegovať rozhodcov na mládežnícke 

a ženské súťaže, a úsek pre riešenie sťažností (Ľ.Hrmo, M.Budáč, M.Kubinec). Činnosti v oblasti 

riadenia ženského futsalu bude vykonávať Ladislav Németh, matričné úkony Lukáš Berec a oblasť 

správy a riadenia ISSF bude mať na starosti Ladislav Šlapka. Takýto návrh bol schválený, keďže boli 

dodržané požiadavky predsedu SF na dôsledné odčlenenie VV SF od Exekutívy SF a neangažovanie 

aktívnych rozhodcov do delegovania rozhodcov na zápasy 1.SLF a riešenia sťažností. 

V súvislosti s riadením súťaží M.Budáč navrhol VV-u SF zriadiť Odvolaciu komisiu SF 1.stupňa, s čím sa 

členovia stotožnili. Na návrh D.Dobšoviča schválili aj jej personálne zloženie spomedzi členov VV SF 

a koordinátora futsalu na SFZ (Z.Máté, J.Ploštica, M.Kováčik), druhostupňovým odvolacím orgánom 

bude Odvolacia komisia SFZ. 

 

Ad 4. Registračný a prestupový poriadok SF 

Predseda SF predložil návrh úpravy Prílohy č. 3 RaPP-u, ktorá bola už dlhšie komunikovaná 

v predchádzajúcom VV SF. Členovia VV SF schválili úpravu termínov letného a zimného registračného 

obdobia. Posunutím konca letného registračného obdobia na 31.10. iba zoficiálnili súčasný stav, čím 

súčasne sa vyšlo v ústrety požiadavkám klubov. Skrátením zimného registračného obdobia sa má 

dosiahnuť vyššia regulárnosť súťaží v nadstavbových častiach. Značnú časť diskusie venovali členovia 

VV návrhu na úpravu výšky odstupného za amatérskych hráčov, kde nakoniec boli ustanovené 

koeficienty pre úpravu základnej sumy odstupného tak, aby bol zohľadnený status hráča, ktorý je 

reprezentantom do 21 rokov, reprezentantom A-mužstva, alebo hráčom s veľkým počtom štartov 

v 1.SLF. 

 

Ad 5. Aplikácia ISSF v súťažiach SF 

Predseda SF otvoril tému aplikácie ISSF v súťažiach SF z dôvodu, že v sezóne 2016/2017 sa vyskytlo 

viacero problémov spôsobených nepoužívaním ISSF v 2.SLF – Bratislava. M.Laurinský konštatoval, že 

stále nevidí zmysel, dôvod, ani motiváciu vstupu tejto súťaže do ISSF. Iný názor zdieľali ďalší členovia 

a zhodli sa na tom, že z vyššie uvedených dôvodov je potrebné nejaké zmeny urobiť. Nakoniec sa 

členovia VV SF dohodli, že 2.SLF – Bratislava môže aj v nastávajúcom súťažnom ročníku používať vlastný 

informačný systém, avšak počas celej sezóny musia byť splnené podmienky bezproblémovej kontinuity 

1.SLF a 2.SLF – Bratislava. Do ISSF však vstúpi povinne ten bratislavský klub, ktorý sa prihlási do 

Prelínacej súťaže o záchranu a postup do 1.SLF. 

 

Záver 

Po 5 hodinách zasadnutia sa členovia VV SF dohodli, že ďalšie témy budú postupne komunikované 

emailovou cestou: 

• Reprezentácie SR - program 2017/2018 

• Reprezentácie SR - realizačné tímy (A, U21, U19, U17, W) 

• Marketing, propagácia – návrh riešenia 

• Založenie obchodnej spoločnosti so 100% účasťou o.z. SF 

• Obstaranie motorového vozidla, zabezpečovanie logistiky 

• Strategický plán rozvoja futsalu SF 



 

 

• Zástupca SF do RK SFZ 

 

 

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 21.6.2017 

VV SF berie na vedomie: 

1. uznesenia Konferencie SF zo dňa 10.6.2017, samotný priebeh konferencie, ako aj diskusné 

príspevky delegátov 

 

VV SF schválil: 

1. zaradenie nových súťaží FEJ U-17 (v súťažnom ročníku 2017/2018 ročník narodenia 2000 

a ml.) a Mládežnícka liga dievčat (v súťažnom ročníku 2017/2018 ročník narodenia podľa 

dohody klubov Ženskej futsalovej ligy) 

2. návrh Rozpisu FEJ U-19 pre súťažný ročník 2017/2018, s účasťou hráčov max. ročníka 

narodenia 1998 

3. zriadenie povinnosti klubov 1.SLF mať zaradené v súťažiach (FEJ U-17, FEJ U-19) min. jedno 

juniorské družstvo od súťažného ročníka 2018/2019, s výnimkou pre nováčikov 1.SLF 

4. štruktúru súťaží SF na súťažný ročník 2017/2018 nasledovne: 1.SLF, 2.SLF v regionálnom 

členení, Prelínacia súťaž o záchranu a postup do 1.SLF 2018/2019, Slovenský pohár (ak na 

základe priebehu regionálnych pohárových súťaží o tom dodatočne rozhodne VV SF), FEJ U-

19, FEJ U-17, Slovenský pohár juniorov, Ženská futsalová liga, Mládežnícka liga dievčat 

5. návrh Rozpisu 1.SLF pre súťažný ročník 2017/2018, vrátane termínov pre prihlásenie klubov 

do súťaže a úhrady štartovného a zábezpeky 

6. zvýšenie sadzby náhrad delegovaných osôb na zápasoch 1.SLF 

7. novelizáciu Súťažného poriadku SF 

8. organizačné zabezpečenie a personálne obsadenie Komisie pre riadenie súťaží SF (Exekutívy 

SF) 

9. zriadenie Odvolacej komisie SF 1.stupňa v zložení Zoltán Máté, Ján Ploštica, Marek Kováčik  

10. novelizáciu prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ 

11. výnimku z používania ISSF a používanie vlastného informačného systému v 2.SLF – Bratislava 

v súťažnom ročníku 2017/2018 

 

VV SF ukladá: 

U.1. - 1/2017 Spracovať úpravu znenia Stanov SF súvisiacich so zrušením Revíznej komisie SF 

(Termín: 31.7.2017, Zodpovedný: Z. Máté) 

U.2. - 1/2017 Predložiť  upravené Stanovy SF na registráciu zmien v registri občianskych 

združení MV SR (Termín: bezodkladne po splnení úlohy U.1. – 1/2017, 

Zodpovedný: D.Dobšovič) 

U.3. - 1/2017 Spracovať úpravu znenia Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku 

súvisiacu s úpravou Stanov SF (Termín: 31.12.2017, Zodpovedný: Z. Máté) 

U.4. - 1/2017 Vypracovať návrh na praktickú realizáciu rozdelenia členských príspevkov na 

regióny na základe prieskumu v príslušných miestnych organizáciách, 

v súčinnosti s predsedami regionálnych združení SF (Termín: 30.9.2017, 

Zodpovedný: M. Kováčik) 



 

 

U.5. - 1/2017 Vypracovať projekt 2.SLF s regionálnym členením „východ/západ“ s možnou 

aplikáciou od súťažného ročníka 2018/2019 (Termín: 31.12.2017, Zodpovedný: 

nebol ustanovený) 

U.6. - 1/2017 Predložiť návrh Rozpisu 1.SLF klubom, ktoré majú právo účasti v súťaži 

v súťažnom ročníku 2017/2018 (Termín: do 30.6.2017, Zodpovedný: M.Budáč) 

U.7. - 1/2017 Predložiť novelizáciu prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ 

na schválenie VV SFZ (Termín: bezodkladne, Zodpovedný: M.Kováčik) 

U.8. - 1/2017 Definovať podmienky zabezpečenia kontinuity medzi 1.SLF a 2.SLF – Bratislava 

vo všetkých riadiacich oblastiach vo väzbe na udelenie výnimky z používania 

ISSF (Termín: 31.7.2017, Zodpovedný: M.Budáč, L.Berec, M.Laurinský) 

 

Zapísal: M. Kováčik 

Overil: D. Dobšovič, L.Berec 

 


