Zápisnica z 6. zasadnutia VV SF
V Púchove, 1.9.2018
Prítomní členovia VV SF:
D. Dobšovič, M. Gibala, I. Záhradový, J. Ploštica, Ľ. Hrmo, L. Berec (6/8)
Neprítomní/ospravedlnení členovia VV SF:
Z. Máté, D. Michalčík
Prítomné prizvané osoby:
M. Kováčik (koordinátor futsalu SFZ), V. Badura (kontrolór SF)
Program:
1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
2. Predstavenie zloženia a činnosti Exekutívy SF
3. Pripravenosť súťaží SF 2018/2019
4. Program reprezentácií
5. Rôzne
Úvod
Predseda SF D. Dobšovič privítal členov VV na 6. zasadnutí VV, osobitne privítal nového kontrolóra SF
zvoleného na Konferencii SF 9.6.2018.
Ad 1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
Predseda SF predložil prehľad plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF:
• Splnené: U.1. – 5/2018, U.2. – 5/2018, U.3. – 5/2018, U.4. – 5/2018, U.5. – 5/2018, U.2. – 4/2018
(odložené na obdobie po konferencii SF, rokovania so SFZ uskutočnené a zmluva na 2018
uzavretá), U.3. – 4/2018, U.4. – 4/2018
• Nesplnené: U.6. – 5/2018 (definovanie práv, povinností a pracovnej činnosti členov realizačných
tímov pri reprezentačných výberoch; odkladá sa po rokovaniach so SFZ o novej zmluve o
spolupráci), U.6. – 2/2018 (odložené na obdobie po konferencii SF 2018; úloha sa ruší, nakoľko
KSF 2018 nezriadila obchodnú spoločnosť), U.3. – 3/2017 (po dohode členov VV SF odložené)
Ad 2. Predstavenie zloženia a činnosti Exekutívy SF
Predseda SF pripomenul, že Konferencia SF 2018 nezvolila predsedu Exekutívy SF, nakoľko nebol predložený
žiadny kandidát. Súčasne konštatoval, že Konferencia zaviazala VV SF vysporiadať sa s touto situáciou
poverením konkrétnej osoby s právami a povinnosťami v zmysle Štatútu Komisie pre riadenie súťaží SF.
Pripomenul, že na krátkom stretnutí po Konferencii SF v júni 2018 sa členovia VV SF dohodli na
poverení touto činnosťou člena VV SF J.Plošticu, ktorý poverenie akceptoval.
J.Ploštica následne predstavil svoje myšlienky fungovania Exekutívy SF v nastávajúcom súťažnom
ročníku, pričom predložil návrh personálneho obsadenia tejto komisie nasledovne: Ivan Čuhár –
zodpovedný za Matriku SF, Dušan Štaffen – zodpovedný za mládežnícke súťaže, Lukáš Berec –
zodpovedný za súťaže žien, Marián Fischer – zodpovedný za riadenie a vzdelávanie rozhodcov
a delegátov. Predložil tiež návrh marketingových aktivít súvisiacich s Varta Futsal Ligou (Gól mesiaca,

Akcia mesiaca, Hráč mesiaca), ako aj návrh finančnej podpory práce členov Exekutívy SF sumou 500
eur. Prezentoval návrh zriadenia novej webstránky SF, ktorá by mala informovať o činnosti Exekutívy
SF. Členovia VV SF sa so všetkými myšlienkami stotožnili, schválili personálne zloženie Exekutívy SF, ako
aj ostatné predložené návrhy.
J.Ploštica tiež 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 informoval o práve prebiehajúcom seminári R a D v Púchove.
Ad 3. Pripravenosť súťaží SF 2018/2019
Poverený predseda Exekutívy SF informoval o procese prihlasovania klubov do najvyššej súťaže mužov
VARTA Futsal Ligy 2018/2019. Konštatoval, že do súťaže vstupujú dvaja nováčikovia (MŠK Žilina, Rehab
Klinik Barabéri Bratislava), no súťaž bude iba 9-členná, nakoľko sa do súťaže neprihlásil úradujúci majster
ŠK Slovan Bratislava. Napriek tomu je súťaž po všetkých stránkach pripravená, 1.kolo je na programe
7.septembra 2018. Všetky prihlásené kluby splnili podmienky vstupu do súťaže (v prípade Trnavy ide
o nového prevádzkovateľa klubu, spoločnosť Lauth GmbH.), vrátane podmienky ustanoviť trénera Amužstva a vytvoriť minimálne jedno mládežnícke družstvo. V tejto súvislosti informoval, že sú pripravené
mládežnícke súťaže v dvoch vekových kategóriách (do 20 rokov s 11 účastníkmi, resp. do 17 rokov so
štyrmi účastníkmi).
Ad 4. Program reprezentácií
Predseda SF informoval o dvoch významných reprezentačných podujatiach, ktorých sme sa zúčastnili
v priebehu augusta. Akademický reprezentačný výber sa zúčastnil 19. - 26. augusta 2018 Majstrovstiev
sveta v Kazachstane, kde obsadil 9. miesto. Ženská národná reprezentácia sa v dňoch 20. - 25. augusta 2018
zúčastnila kvalifikačného turnaja o postup na finálový turnaj Majstrovstiev Európy (Preliminary Round).
Členovia VV SF hodnotili umiestnenie akademikov s ohľadom na vyžrebovanie základnej skupiny ako
výsledok reálnych možností bez nejakých významnejších pozitív, v prípade ženskej reprezentácie hodnotili
nepostúpenie do ďalšej fázy ako neúspech.
Predseda SF pripomenul, že v priebehu augusta sme dostali definitívnu informáciu o našej účasti na
Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires v októbri 2019. V tejto súvislosti pripomenul program prípravy
tejto reprezentácie, ktorý bol schválený per rollam, ako aj o personálnom, materiálnom a finančnom
zabezpečení účasti. Konštatoval, že SF obdrží v súvislosti s touto účasťou na OHM dotáciu od SOV vo výške
4000 USD v dvoch splátkach, oblečenie bude realizované spoločne s celou výpravou na OHM zo strany SOV,
dresy budú v zmysle zmluvy o spolupráci so SFZ zabezpečené kompletne prostredníctvom SFZ.
Predseda SF následne informoval o programe všetkých reprezentačných výberov do konca roku 2018,
pričom vyzdvihol účasť A-tímu a tímu OHM (namiesto U21) na turnaji V4 v Česku, organizáciu troch
reprezentačných podujatí do konca kalendárneho roku v domácom prostredí (A-mužstvo – 2 priateľské
zápasy s Litvou v Poprade, U19 – dva priateľské zápasy s Rumunskom v Poprade, Slovak Futsal Week
v Bratislave) a dva výjazdy do zahraničia (U19 do Talianska, Ženy na Ukrajinu).
Ad 5. Rôzne
V diskusii sa členovia SF vrátili k nevhodným verejným vyhláseniam R.Číka v pozícii člena VV SF
smerujúcich k závažným obvineniam v oblasti korupcie. Predseda SF konštatoval, že napriek prísľubom
o konkretizáciu prípadov, či predloženie dôkazov k svojim tvrdeniam, do dnešného dňa R.Čík nepredložil
žiadne informácie. Naopak k 1.9.2018 sa vzdal členstva vo VV SF.
Predseda SF informoval o realizácii prvého licenčného školenia trénerov futsalu v SR „SFZ Futsal – C
licencia“, ktoré sa konalo počas leta v Senci a v Myjave a zúčastnilo sa ho 15 absolventov.

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 1.9.2018
VV SF berie na vedomie:
1. Hlasovania per rollam v období od 15.5.2018 (schválenie: poverenie J.Plošticu riadením Exekutívy
na súťažný ročník 2018/2019, účasť reprezentačného výberu na OHM v Buenos Aires, zloženie
realizačného tímu reprezentácie na OHM v zložení P.Michalovič – tréner, L.Vrbovský – asistent
trénera, R.Fabíny – fyzioterapeut, M.Kováčik – vedúci výpravy, program prípravy reprezentácie do
OHM, zmluva o predaji časti podniku medzi FC Bulls Trnava a Lauth GmbH., riadne členstvo v SF
subjektov Lauth GmbH. a TNF Kanianka)
2. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
3. Pripravenosť súťaží SF pre súťažný ročník 2018/2019
4. Správy o účasti reprezentačných výberov akademikov a žien na vrcholných podujatiach (AMS,
kvalifikácia ME)
5. Vzdanie sa funkcie člena VV SF Marcela Laurinského (k 31.5.2018) a Róberta Číka (k 31.8.2018)
6. Informáciu o konaní prvého licenčného školenia trénerov futsalu v SR
VV SF schválil:
1. Personálne obsadenie Exekutívy SF poľa predloženého návrhu J.Plošticu.
2. Finančnú podporu pre členov Exekutívy SF vo výške v úhrne 500 eur rozdeľovaných členom podľa
rozhodnutia povereného predsedu Exekutívy SF.
3. Marketingové aktivity Exekutívy SF pre súťažný ročník 2018/2019 VARTA Futsal Ligy.
4. Program reprezentačných akcií na ďalšie obdobie roku 2018.
VV SF ukladá:
U.1. - 6/2018

Pripravovať reprezentačné akcie na rok 2018 v súlade so schváleným programom
(Termín: priebežne, Zodpovední: M.Kováčik, D.Dobšovič)

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

