
 

 

Zápisnica z 4. zasadnutia VV SF 
 

V Žiline, 7.1.2018 

 

Prítomní členovia VV SF: 

D. Dobšovič, Z. Máté, M. Laurinský, D. Michalčík, M. Gibala, J. Ploštica, Ľ. Hrmo (7/10)  

 

Neprítomní/ospravedlnení členovia VV SF:  

R. Čík, I. Záhradový, L. Berec 

 

Prítomné 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 rok 2017 

3. Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2017 

4. Program reprezentačných akcií na rok 2018 

5. Pokračovanie spolupráce SF – SFZ 

6. Konflikt záujmov pozície kontrolóra SF a člena DK SFZ 

7. Rôzne 

 

Úvod 

Predseda SF D. Dobšovič privítal členov VV na štvrtom zasadnutí VV. 

 

Ad 1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF 

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

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

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

o novej zmluve), U.6. – 2/2017 (po dohode členov VV SF odložené na obdobie po rokovaniach so 

SFZ o novej zmluve) 

• Prebiehajúce: U.3. – 3/2017 

 

Ad 2. Vyhodnotenie reprezentačných akcií za rok 2017 

Predseda SF súhrnne informoval o rozsahu akcií, ktoré SF počas roku 2017 zorganizoval. Konštatoval, že SF 

vytvoril výborné podmienky pre všetky slovenské reprezentačné výbery v súlade s prioritami stanovenými 

pre rok 2017 a v tejto súvislosti zorganizoval viac ako 30 reprezentačných akcií, čo predstavuje historické 

maximum. VV SF v diskusii vysoko pozitívne zhodnotil novú akciu SF Slovak Futsal Week 2017, ako aj 

úspešne zorganizované ďalšie podujatia – medzištátne zápasy, olympijská kvalifikácia. Predseda v tejto 

súvislosti tlmočil pozitívne hodnotenia zo strany našich zahraničných hostí, ako aj zo strany UEFA ohľadom 

organizácie olympijskej kvalifikácie, ktorí vyjadrili maximálnu spokojnosť s organizáciou podujatí. SF 

dokázal, že aj v skromných podmienkach sa dá zorganizovať úspešná medzinárodná akcia. 

 

Ad 3. Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2017 



 

 

Predseda SF informoval, že SF v roku 2017 hospodáril s príjmami vo výške 200 tis. eur (príspevok 

uznanému športu v zmysle zmluvy so SZF), 40 tis. eur (príspevok UEFA), 4 tis. (účelovo viazaný príspevok 

z reklamnej zmluvy so spoločnosťou VIX, s.r.o.), 35 tis. eur (príspevok UEFA na organizáciu kvalifikácie 

olympijských hier mládeže), 2 418 eur (členské príspevky z regiónov), 10 tis. eur (úhrada pohľadávky SFZ 

z rokov 2015 a 2016), 8 tis. (štartovné klubov 1.SLF). Do tejto úhrnnej sumy 299 418 eur nie sú započítané 

príjmy z klubov počas súťažnej sezóny, ktoré smerujú na SFZ a následne sa refakturujú na účelový účet 

1.SLF s využitím na úhradu nákladov rozhodcov a delegátov. Predseda SF súčasne informoval, že SF ku 

koncu roka 2017 má uhradené všetky záväzky voči dodávateľom, rozhodcom, delegátom, či iným osobám. 

Konštatoval, že SF má k 31.12.2017 na bankových účtoch viazané finančné prostriedky vo výške 5 tis. eur 

(finančné zábezpeky klubov 1.SLF), 5 tis. eur (finančné prostriedky na plnenie voči regiónom z členských 

príspevkov) a 5 tis. eur ako rezervu na prípadné neskôr doručené faktúry dodávateľov a výdavky re január 

2018. 

 

Ad 4. Program reprezentačných akcií na rok 2018 

Predseda SF predložil plánovaný kalendár reprezentačných akcií pre rok 2018, ktorý bol pripravený 

s ohľadom na navrhované priority roku 2018 a s ohľadom na potenciálne finančné príjmy roku 2018. 

Členovia VV SF sa zhodli na cieľových prioritách, na základe ktorých bol kalendár zostavený: 

Priority na 1.polrok 2018: 

- Príprava na Akademické majstrovstvá sveta (19.-26. august 2018) 

- Príprava na Majstrovstvá Európy žien – Main Round (11. – 16. september 2018) 

Priority na 2.polrok 2018: 

- Príprava na Kvalifikáciu Majstrovstiev sveta mužov (apríl 2019) 

- Príprava na Majstrovstvá Európy hráčov do 19 rokov – Main Round (marec 2016). 

Z hľadiska rozhodnutí UEFA sa členovia VV SF zhodli na tom, že cieľovou vekovou kategóriou najbližšieho 

obdobia sú ročníky narodenia 2000 a mladší, na výber a prípravu ktorých musia byť smerované aktivity SF 

na klubovej i reprezentačnej úrovni. V roku 2018 bude teda prioritou práca s vekovou kategóriou chlapcov 

U-18, hoci osobitný reprezentačný výber nebude pre túto kategóriu na tento prechodný rok vytváraný. 

V tejto súvislosti členovia VV SF diskutovali o zložení realizačných tímov pre reprezentáciu akademikov 

a rozdelenie kompetencií medzi reprezentačné výbery U-19 a U-17. VV SF rozhodol, že reprezentačný výber 

akademikov povedie Ján Janík (tréner SR U-21) v spolupráci s Branislavom Škorcom (tréner U-19),  

reprezentácia U-19 bude v roku 2018 pracovať prevažne s hráčmi ročníka narodenia 2000 - 2001 

a reprezentácia U-17 s hráčmi 2002 a mladšími. 

 

Ad 5. Pokračovanie spolupráce SF a SFZ 

Predseda SF informoval o priebehu rokovaní o novej zmluve medzi SF a SFZ, keďže platnosť doterajšej 

zmluvy vypršala k 31.12.2017. Informoval, že SFZ predložil v novembri návrh 10-15%ného navýšenia 

finančného príspevku, s čím SF nesúhlasil a predložil vlastné požiadavky tak, že definoval cieľové sumy 

a navrhol postupné približovanie sa k týmto cieľovým hodnotám zabezpečujúcim dôstojný rozvoj futsalu 

na Slovensku. Predseda SF informoval o nesúhlasnom stanovisku SFZ a o skutočnosti, že SFZ nie je 

pripravené podpísať zmluvu skôr ako vo februári 2018 (po voľbách v SFZ), čo však dostáva SF opäť do 

situácie finančného nekrytia podujatí od začiatku roku. SF v tejto súvislosti predložil návrh osobitného 

režimu financovania až do okamihu podpísania novej zmluvy. Do problematiky uzavretia zmluvy negatívne 

zasahuje aj rozhodnutie MŠVVaŠ SR, ktoré rozhodlo o pozastavení financovania futsalu z dôvodu 

údajného nezverejnenia úplnej výročnej správy z roku 2016. SF sa s týmto rozhodnutím nestotožňuje, 

pripravuje príslušné právny kroky k náprave, no súčasne predseda SF v záujme konštruktívneho 

pokračovania rokovaní so SFZ navrhol riešenie v podobe dodatkového schválenia doplnenej výročnej 



 

 

správy za rok 2016 delegátmi konferencie 2016 elektronickým spôsobom. Členovia VV SF sa zhodli na 

tom, že pokiaľ SFZ neprijme návrh predsedu SF na osobitný režim financovania futsalu na prechodné 

obdobie, reprezentácie A a U-21 neodcestujú v januári na tradičný turnaj V4 do Debrecenu. 

 

Ad 6. Konflikt záujmov pozície kontrolóra SF a člena DK SFZ 

Predseda SF spoločne s kontrolórom SF informovali, že legislatívno-právna komisia SFZ konštatovala 

konflikt záujmov u osoby M.Jablonického v prípade súčasne vykonávanej funkcie kontrolóra SF a člena 

Disciplinárnej komisie SFZ. M.Jablonický informoval, že jeho záujmom je pokračovať na pozícii člena DK 

SFZ a v tejto súvislosti prezentoval svoj návrh na vzdanie sa funkcie kontrolóra SF. Členovia VV SF 

diskutovali o možnostiach riešenia a s ohľadom na skutočnosť, že daný problém nie je legislatívne riešený 

ani v zákone, ani v stanovách SF či SFZ, vyžiadajú si právnu analýzu situácie, keď sa konferenciou volený 

kontrolór vzdá funkcie a zo zákona organizácia nemôže byť ani jeden deň bez obsadenej funkcie 

kontrolóra. Členovia VV SF diskutovali tiež o možnosti riešenia situácie do budúcnosti, a to voľbou 

náhradníka kontrolóra. 

 

Ad 7. Rôzne 

Predseda Exekutívy SF oboznámil členov SF s témami, ktoré vznikli počas súťažného ročníka v jednotlivých 

súťažiach. Osobitne pripomenul problém odstúpenia Slovana Bratislava zo súťaže FEJ U-18 

a nezverejnenia komentárov klubu MFK Nové Zámky redakciou www.futsalslovakia.sk. Predseda 

Exekutívy predložil na diskusiu a schválenie Rozpis baráže o postup do 1.SLF 2018/2019. 

 

  

http://www.futsalslovakia.sk/


 

 

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 7.1.2018 

VV SF berie na vedomie: 

1. Hlasovania per rollam v období od 14.10.2017 (schválenie: medzištátny dvojzápas so Srbskom 

v Lučenci, cieľový návrh požiadaviek SF pre rokovania o zmluve so SFZ) 

2. Vyhodnotenie reprezentačných podujatí za rok 2017 

3. Vyhodnotenie finančného hospodárenia za rok 2017 a stav finančného účtu k 31.12.2017. 

4. Priebeh rokovaní so SFZ o zmluve na rok 2018. 

5. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o pozastavení financovania futsalu. 

6. Rozhodnutie Legislatívno-právnej komisie SFZ a Disciplinárnej komisie SFZ ohľadom konfliktu 

záujmov v prípade súčasne vykonávanej funkcie kontrolóra SF a člena Disciplinárnej komisie SFZ 

 

VV SF schválil: 

1. Program reprezentačných akcií na rok 2018. 

2. Poverenie pre trénerov J.Janíka a B.Škorca viesť reprezentáciu akademikov SR v príprave a počas 

účasti na majstrovstvách sveta 2018. 

3. Postup elektronického dodatkového schválenia výročnej správy za rok 2016. 

4. Rozpis baráže 2017/2018. 

 

VV SF ukladá: 

U.1. - 4/2017 Pripravovať reprezentačné akcie na rok 2018 v súlade so schváleným programom 

(Termín: priebežne, Zodpovední: M.Kováčik, D.Dobšovič) 

U.2. - 4/2017 Pokračovať v rokovaní so SFZ ohľadom zmluvy na ďalšie obdobie (Termín: po 

konferencii SFZ, Zodpovedný: D.Dobšovič) 

U.3. - 4/2017 Zabezpečiť právnu analýzu a právne kroky v súvislosti s rozhodnutiami MŠVVaŠ SR 

a DK SFZ (Termín: bezodkladne, Zodpovedný: D.Dobšovič) 

U.4. - 4/2017 Zabezpečiť potrebné úkony dodatkového schválenia výročnej správy za rok 2016 

(Termín: bezodkladne, Zodpovedný: D.Dobšovič) 

 

Zapísal: M.Kováčik 

Overil: D.Dobšovič, J.Ploštica 

 


