Zápisnica z 5. zasadnutia VV SF
V Bratislave, 15.5.2018
Prítomní členovia VV SF:
D. Dobšovič, M. Gibala, R. Čík, I. Záhradový, J. Ploštica, Ľ. Hrmo (6/10)
Neprítomní/ospravedlnení členovia VV SF:
L. Berec, Z. Máté, M. Laurinský, D. Michalčík
Prítomné prizvané osoby:
M. Kováčik (koordinátor futsalu SFZ)
Nerítomné/ospravedlnené prizvané osoby:
M. Jablonický (kontrolór SF), M. Budáč (predseda Exekutívy SF)
Program:
1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
2. Príprava riadnej konferencie – jún 2018
3. Analýza podnetov Exekutívy SF
4. Príprava nového súťažného ročníka
5. Rôzne
Úvod
Predseda SF D. Dobšovič privítal členov VV na piatom zasadnutí VV. Konštatoval, že ide o dôležité zasadnutie
z hľadiska prípravy riadnej konferencie a prípravy nového súťažného ročníka.
Ad 1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
Predseda SF predložil prehľad plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF:
• Splnené: U.1. – 4/2017
• Nesplnené: U.5. – 2/2017 (po dohode členov VV SF na základe informácie predsedu SF zrušené),
U.6. – 2/2017 (po dohode členov VV SF odložené na obdobie po konferencii SF 2018), U.3. –
3/2017 (po dohode členov VV SF odložené), U.2. – 4/2017 (na základe informácie predsedu SF
odložené na obdobie po konferencii SF)
• Prebiehajúce: U.3. – 4/2017, U.4. – 4/2017
Ad 2. Príprava riadnej Konferencie SF 2017
Predseda SF konštatoval, že prostredníctvom úradnej správy, webstránky a facebooku SF bola zverejnená
informácia o konaní riadnej Konferencie SF dňa 9. júna 2018 v Senci (hotel SUN****). Informoval, že po
dotiahnutí organizačných záležitostí ohľadom školenia trénerov (pripravovaného tiež do Senca, Národné
tréningové centrum SFZ) môže dôjsť z dôvodu hladkého priebehu oboch akcií k posunu začiatku
konferencie na 10,30 h..
Predseda SF informoval, že okrem bežných náležitostí riadnej konferencie bude potrebné na konferencii
realizovať voľbu kontrolóra SF a voľbu člena VV z komunity trénerov. Pripomenul, že voľba kontrolóra je
nevyhnutná z dôvodu, že právna analýza konštatovala konflikt záujmu funkcie kontrolóra SF a člena DK SFZ

v prípade M.Jablonického, ktorý v komunikácii s predsedom SF prejavil záujem o pokračovanie vo funkcii
člena DK SFZ a na konferencii sa vzdá funkcie kontrolóra SF. Voľba člena VV SF za trénerov bude doplňujúcou
voľbou, keďže na volebnej konferencii v roku 2017 nedošlo k zvoleniu tohto člena VV.
Predseda SF predstavil aj možnosť drobnej novelizácie niektorých ustanovení Stanov SF, predovšetkým
s ohľadom na zmenu adresy, či zmenu iných legislatívnych noriem SF pred súťažnou sezónou 2017/2018.
Možný návrh úpravy Stanov prezentoval aj člen SF J.Ploštica. Členovia VV sa dohodli, že definitívnu úpravu
Stanov si vzájomne predložia v najbližších dňoch emailovou cestou.
Členovia VV SF sa tiež dohodli, že počty delegátov za regionálne združenia podľa členskej základne budú
oznámené do 31.5.2018.
Ad 3. Analýza podnetov Exekutívy SF
Predseda SF na základe žiadosti neprítomného predsedu Exekutívy SF postupne oboznámil členov VV SF
so Správou Exekutívy SF a s konkrétnymi podnetmi vyplývajúcimi z činnosti Exekutívy SF počas
prebiehajúcej súťažnej sezóny – potreba dofakturácie matričných poplatkov z dôvodu ich nezahrnutia do
mesačných zberných faktúr cez ISSF, dodržiavanie splatnosti mesačných zberných faktúr klubmi
a aplikácia následkov neplatenia, nominovanie rozhodcov na stretnutia Varta Futsal Ligy z pohľadu
stanovených kritérií (charakter a predpokladaná obtiažnosť stretnutia; dostupnosť delegovaných osôb ospravedlnenia, PN, tresty, geografické členenie klubov a bydlisko R a D, výkonnostné skupiny R a D;
štatistika nominácií a pozastavenia činnosti delegovaným osobám; hodnotenie rozhodcov a zverejňovanie
známok tohto hodnotenia; vyjadrenia R.Číka na adresu niektorých členov Exekutívy SF; zverejňovanie
chybných rozhodnutí rozhodcov; zverejňovanie článkov a komentárov klubov zo stretnutí na webstránke
SF; opodstatnenosť DK SFZ ako disciplinárneho orgánu SF; personálne zabezpečenie činností súvisiacich
s riadením súťaží). Členovia VV SF viedli dlhú diskusiu k jednotlivým podnetom a výsledkom boli
nasledovné závery:
- Počnúc súťažným ročníkom 2018/2019 zverejňovať na webstránke SF výkladové videá z rôznych
herných situácií vyskytujúcich sa v zápasoch súťaží SF, ako učebný materiál pre rozhodcov,
delegátov, funkcionárov, trénerov a hráčov klubov.
- Počnúc súťažným ročníkom 2018/2019 zverejňovať v úradných správach výsledky interného
riešenia prípadov pochybení R a D v zápasoch súťaží SF.
- Naďalej nezverejňovať známky delegátov z hodnotenia rozhodcov, keďže to nemá pre širokú
verejnosť žiadnu vypovedaciu hodnotu z dôvodu, že nepoznajú hodnotiacu škálu, kritériá,
obtiažnosť stretnutia. Na toto hodnotenie sú vypracované interné kritériá Exekutívy SF, na základe
ktorých sa postupuje. Takéto zverejňovanie, ako aj zverejňovanie hodnotiacich správ delegátov
neodporúča ani Konvencia rozhodcov UEFA.
- Naďalej pokračovať v aplikácii DK SFZ ako disciplinárneho orgánu SF.
Z diskusie k horeuvedeným témam vyplynula tiež potreba novelizácie webstránky v blízkej budúcnosti,
ako aj potreba doplnenia redakčného tímu pre potreby kvalitnejšieho zberu a zverejňovania informácií
z rôznych klubových a reprezentačných podujatí SF. V tej súvislosti vyplynula aj potreba jednoznačného
definovania povinností členov realizačných tímov pri jednotlivých reprezentačných výberoch tak, aby sa
zásadným spôsobom zlepšila informovanosť o dianí pred, počas a po reprezentačnej akcii.
V diskusii členovia SF konštatovali nevhodnosť niektorých verejných vyhlásení R.Číka v pozícii člena VV SF
smerujúcich k závažným obvineniam a požiadali ho o konkretizáciu prípadov, či predloženie dôkazov
k svojim tvrdeniam. Členovia VV sa zaoberali v tej súvislosti predloženými informáciami, zatiaľ bez
konkrétneho záveru.
Člen VV SF J.Ploštica informoval o svojich rokovaniach so zástupcami SFZ v oblasti riadenia rozhodcov,
o možnostiach SF plynúcich z konvencie rozhodcov UEFA, o plneniach, ktoré boli zabezpečené z tejto

konvencie pre SF zo strany SFZ, ako aj prezentoval svoje hodnotenie seminára R a D, ktorý sme
organizovali v marci 2018 (pred nadstavbovou časťou súťaží).
Ad 4. Príprava nového súťažného ročníka
Predseda SF prezentoval informáciu predsedu Exekutívy o čiastočnej pripravenosti rozpisov súťaží pre Varta
Futsal Ligu a juniorské súťaže s tým, že po skončení finále Varta Futsal Ligy (ideálne v deň konferencie SF)
by mohlo zasadnúť grémium ligových klubov spoločne s vedením SF a vedením Exekutívy SF, aby sa
spoločne odprezentovali úpravy týchto rozpisov navrhovaných na základe výstupov z aktuálneho súťažného
ročníka a zo záverov zo stretnutia grémia prvoligových a juniorských klubov zo 6.apríla 2018. Výsledkom by
malo byť finálne znenie týchto základných dokumentov pre nový súťažný ročník tak, aby v zmysle
spomínaného stretnutia klubov bol zrealizovaný proces prihlasovania sa do súťaží v lehote do konca júna
2018. Predseda SF v tej súvislosti informoval o záveroch zo stretnutia grémia ligových klubov, ktorý sa konal
dňa 6.4.2018 v Bratislave. Súčasne konštatoval, že v zmysle zmluvy SF-AGRS bude aj v súťažnom ročníku
2018/2019 niesť 1.SLF názov VARTA Futsal Liga. V tej súvislosti pripomenul, že plnenie zo strany spoločnosti
AGRS je vhodné v zmysle znenia zmluvy a požiadaviek reklamného partnera prerozdeliť medzi 1.SLF,
Slovenský pohár (ktorý v aktuálnom ročníku nebol organizovaný) a reprezentáciu a navrhol pomer 60 (liga)
: 10 (pohár) : 30 (reprezentácia). O tejto téme bude VV SF diskutovať pred spomínaným stretnutím
s grémiom klubov.
Ad 5. Rôzne
Predseda SF informoval o príprave akademického reprezentačného výberu a dohode so Slovenskou
asociáciou univerzitného športu (SAUŠ) ohľadom účasti tejto reprezentácie na Akademických MS
v Kazachstane. V tejto súvislosti členovia VV schválili predloženú zmluvu o spolupráci medzi SF a SAUŠ.
Predseda tiež informoval o záujme Slovenskej asociácie športu na školách (SAŠŠ) na ďalšiu spoluprácu so
SF a rozšírenie školských futsalových súťaží aj na 1.stupeň základných škôl. Podľa informácie zo SAŠŠ je
o futsalové súťaže na ZŠ (zatiaľ 2.stupeň) a na SŠ veľký záujem a SAŠŠ by privítala ďalšie rozšírenie
spolupráce v oblasti školského futsalu.
Predseda informoval o príprave olympijských hier mládeže (október 2018, Buenos Aires), na ktorých sa stále
môže zúčastniť aj slovenský futsalový tím, ako jediný zo slovenských kolektívych športov. Napriek tomu, že
stále nie je definitívne, či sa budeme môcť zúčastniť, v zastúpení M.Kovačikom sme museli absolvovať
proces prípravy súvisiacej dokumentácie. Tento stav nie je ideálny, nakoľko po definitívnom rozhodnutí
zostane veľmi krátky čas na realizáciu prípravy tímu na toto veľmi významné podujatie.

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 15.5.2018
VV SF berie na vedomie:
1. Hlasovania per rollam v období od 7.1.2018 (schválenie: reklamná zmluva SF-AGRS o propagácii
spoločnosti VARTA prostredníctvom 1.SLF, Slovenského pohára a reprezentácie, zmena názvu
1.SLF na Varta Futsal Liga, úpravy programu reprezentačných výberov SF + organizácia
medzištátnych zápasov so Španielskom (U19) a so Slovinskom (W), zmena na poste trénerov
akademického výberu z dôvodu zdravotného stavu J.Janíka – M.Berky, D.Franko, P.Michalovič,
termín a miesto konania konferencie 2018, predbežný program konferencie 2018)
2. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
3. Priebeh realizácie právnych krokov v súvislosti s rozhodnutiami MŠVVaŠ SR a DK SFZ
4. Informáciu o prípravách prvého licenčného školenia trénerov futsalu v SR
5. Podnety predsedu Komisie pre riadenie súťaží SF
VV SF schválil:
1. Program reprezentačných akcií na ďalšie obdobie roku 2018.
2. Zmluvu o spolupráci medzi SF a SAUŠ ohľadom účasti akademickj reprezentácie na AMS 2018
v Kazachstane.
VV SF ukladá:
U.1. - 5/2018
U.2. - 5/2018
U.3. - 5/2018
U.4. - 5/2018

U.5. - 5/2018
U.6. - 5/2018

Pripravovať reprezentačné akcie na rok 2018 v súlade so schváleným programom
(Termín: priebežne, Zodpovední: M.Kováčik, D.Dobšovič)
Pripraviť Konferenciu SF na 9.6.2018 v Senci (Termín: priebežne, Zodpovední:
M.Kováčik, D.Dobšovič)
Pripraviť návrh novelizácie Stanov SF (Termín: do 31.5.2018, Zodpovední: členovia
VV SF)
Pripraviť spoločné stretnutie grémia ligových klubov s vedením SF a vedením
Exekutívy SF na 9.6.2018 v mieste konania konferencie (Termín: priebežne,
Zodpovední: M.Kováčik, D.Dobšovič, Predseda Exekutívy SF)
Aplikovať dohodnuté závery z diskusie k podnetom predsedu Exekutívy SF (Termín:
priebežne do 31.8.2018, Zodpovední: M.Kováčik, D.Dobšovič, Predseda Exekutívy SF)
Predložiť návrh definovania práv a povinnosti členov realizačných tímov pri
jednotlivých reprezentačných výberoch (Termín: do 31.7.2018, Zodpovední:
M.Kováčik, J.Ploštica)

Zapísal: D.Dobšovič
Overil: M.Gibala, J.Ploštica

