Zápisnica z 7. zasadnutia VV SF
V Poprade, 30.10.2018
Prítomní členovia VV SF:
D. Dobšovič, M. Gibala, I. Záhradový, J. Ploštica, Ľ. Hrmo, L. Berec, Z. Máté, D.Michalčík (8/8)
Neprítomní/ospravedlnení členovia VV SF:
Prítomné prizvané osoby:
M. Kováčik (koordinátor futsalu SFZ), V. Badura (kontrolór SF), P.Michalovič, L.Vrbovský, M.Ševčík (tréneri
a kapitán reprezentačného výberu na OHM)
Program:
1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
2. Hodnotenie účasti reprezentácie na OHM
3. Prípravy zmluvy o vzájomnej spolupráci SF – SFZ na rok 2019
4. Účasť na zápase Slovensko - Litva
Úvod
Predseda SF D. Dobšovič privítal členov VV na 7. zasadnutí, ktoré bolo zvolané v súvislosti s reprezentačným
zápasom a potrebou hodnotenia účasti na OHM.
Ad 1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
Predseda SF predložil prehľad plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF:
• Splnené: U.1. – 6/2018 (priebežne sa plní)
Ad 2. Hodnotenie účasti reprezentácie na OHM
Predseda SF priblížil priebeh OHM (3.-21.10.2018), na ktorých sme sa vo futsale zúčastnili ako jedna
z dvoch krajín Európy. Konštatoval obrovský úspech už samotnou účasťou na tomto podujatí, ktoré
malo historický podtón skutočnosťou, že futsal bol po prvýkrát olympijským športom. Športovo treba
priznať, že na lepšie umiestnenie v konkurencii špičkových tímov náš reprezentačný výber nemal.
Jedno víťazstvo je reálnym odrazom možností a schopností tohto mladého reprezentačného výberu.
Predseda SF detailne priblížil aj negatívnu udalosť zo záveru OHM, o ktorej bol informovaný zo strany
predstaviteľov SOV okamžite po vzniku incidentu. V tejto súvislosti pripomenul komunikáciu s SOV
ohľadom tejto nepríjemnej udalosti. Keďže danú situáciu VV SF v mimoriadnej elektronickej
komunikácii odsúdil ako absolútne neprípustnú, a to bez ohľadu na okolnosti jej vzniku či rozsah, bolo
okamžite prijaté "predbežné opatrenie" voči celému tímu, vrátane hráčov, trénerov a vedúceho
výpravy, v tejto súvislosti boli urobené aj zásahy do nominácie výberu U19 na sústredenie a
medzinárodný turnaj (23.10. - 28.10.2018). Pripomenul okamžité pozastavenie reprezentačnej činnosti
všetkým účastníkom reprezentačného výberu OHM a opätovne odôvodnil požiadavku na priamu účasť
na zasadnutí VV SF oboch trénerov, kapitána tímu a vedúceho výpravy. V tejto súvislosti konštatoval,
že požiadavke na účasť vyhoveli asistent trénera L.Vrbovský, kapitán tímu M.Ševčík a vedúci výpravy
M.Kováčik, svoju účasť odmietol tréner P.Michalovič. Členovia VV SF si vypočuli všetkých pozvaných

a následne v diskusii veľmi dôsledne hodnotili vzniknutú situáciu. Konštatovali absolútnu nezodpovednosť
zo strany hráčov a osobitne trénerov. Na základe výpovedí bola uvoľnená činnosť väčšine hráčov s výnimkou
M.Šlehofera (pozastavená reprezentačná činnosť do konca roku 2018), pozastavená činnosť
reprezentačného trénera L.Vrbovského do konca roku 2018 a nepodmienečne ukončená spolupráca
s P.Michalovičom až do konca volebného obdobia VV SF (jún 2021). Predseda SF bol poverený informovať
o šetrení udalostí a o záveroch resp. prijatých opatreniach predstaviteľov SFZ a SOV, ktorí oficiálne požiadali
o stanovisko.
Ad 3. Príprava zmluvy o vzájomnej spolupráci SF – SFZ na rok 2019
Členovia VV SF v diskusii hodnotili doterajší prínos zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi SF a SFZ
a prezentovali požiadavky pre nastávajúce obdobie 2019 – 2021. Konštatovali, že s ohľadom na snahu
o plnenie strategických cieľov definovaných na Konferencii SF v roku 2017 je potrebné ešte viac posilniť
spoluprácu týchto dvoch subjektov „odkázaných“ na vzájomnú spoluprácu. Členovia VV SF sa dohodli, že
pri rokovaniach budú okrem predsedu D.Dobšoviča zastupovať SF aj J.Ploštica a M.Gibala.
VV SF sa dohodol na predložení požiadaviek vo finančnej oblasti v rovnakej podobe, ako tomu bolo pri
príprave zmluvy v predchádzajúcich rokoch, keďže tieto požiadavky neboli nikdy akceptované, hoci sú
relevantné pre ďalšie napredovanie športu. Prioritou SF je zvýšiť kvalitatívnu úroveň vo všetkých
oblastiach, na čo je však nevyhnutné zásadne zvýšiť finančné podmienky, keďže nároky externého
prostredia sú prirodzene čoraz vyššie. Cieľom vedenia SF je postupne napĺňať Strategický plán rozvoja
futsalu predložený SFZ po volebnej konferencii SF 2017, k tomu je však potrebná väčšia súčinnosť SFZ a
hlavne významné navýšenie rozpočtu SF. Základné oblasti úpravy finančného rozpočtu SF pre zmluvu so
SFZ boli zadefinované do nasledovných bodov:
1.) príspevok na reprezentačné družstvá:
Vychádzajúc z rozpočtu SFZ pre reprezentačné družstvá mužov (berúc pritom do úvahy iba družstvá od
15 do 19 rokov, nie U21 a A-mužov) a pre reprezentačné družstvá žien požadujeme, aby došlo k
rozpočtovému priblíženiu a postupnému dorovnaniu priemernej sumy nákladov reprezentačných akcií
týchto družstiev s reprezentačnými akciami futsalu. Pri počte cca 30 reprezentačných futsalových akcií
za kalendárny rok a pri priemernej výške nákladov 18.800 eur na jednu akciu SFZ uvedených družstiev,
ide o dorovnanie v sume 564.000 eur. Podotýkame, že v tejto sume nie sú zahrnuté náklady na
administratívu, výstroj, či odmeny trénerov a členov realizačných tímov. Časť vo výške 1/6 dohodnutej
sumy (min. však v sume 75.000 eur) požadujeme poukázať na účet SF v prvej dekáde januára 2019, za
účelom krytia pripravovaných reprezentačných podujatí v januári a februári 2019.
2.) príspevok na mzdy:
Vychádzajúc z rozpočtu SFZ v oblasti príspevkov na regionálne zväzy požadujeme, aby futsal bol
rozpočtovo dorovnaný na priemernú sumu poskytovanú regionálnym zväzom, tj. 30.000 eur na
kalendárny rok, ktorou SF účelovo zabezpečí čiastočné krytie nákladov na odmeňovanie personálu v
oblasti sekretariátu, skladového hospodárstva a logistiky, ekonomiky, marketingu, resp. riadenia súťaží
na celoslovenskej a regionálnej úrovni.
3.) príspevok na rozvoj:
Vychádzajúc z rozpočtu SFZ v oblasti rozvojových aktivít (akadémie, ÚTM, školské a mládežnícke
súťaže, podpora športovo-talentovanej mládeže, rozvoj ženského futsalu) požadujeme, aby obdobné
rozvojové aktivity, ktoré futsal v obmedzenej miere už dnes realizuje, resp. pripravuje realizovať, boli
účelovo dotované sumou 50.000 eur/ročne.
4.) personálne zabezpečenie:

Navrhujeme, aby SFZ prevzal do svojho personálneho stavu trénerov a technických vedúcich pri 5
reprezentačných družstvách s tým, že hlavný tréner A-mužstva, ktorý je súčasne zodpovedný za
metodické riadenie všetkých reprezentačných družstiev, bude zamestnaný v TPP (hrubá mzda 1500
eur/mesiac), a ostatné osoby na obdobie jednotlivých reprezentačných akcií na dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru (tréneri 350 eur/akcia, technickí vedúci 40 eur/deň). Súčasne
požadujeme, aby SFZ prijal do svojho personálneho stavu jednu osobu, ktorá zastreší množstvo
admnistratívnych a organizačných záležitostí v spolupráci so súčasným zamestnanom M.Kováčikom,
pritom táto osoba by súčasne mohla byť profesionálnym technickým vedúcim pre reprezentačné
výbery. Zostávajúci obslužný personál reprezentačných družstiev (asistenti trénerov, videoanalytici,
lekári, maséri, fyzioterapeuti, apod.) personálne naďalej zabezpečí SF z príspevku na reprezentačné
družstvá, príp. z iných zdrojov; pri akceptácii požiadavky podľa prvej vety, dôjde k úprave "skromných"
finančných odmien u týchto funkcií nevyhnutných pre riadny chod reprezentácií.
5.) materiálne zabezpečenie:
Vzhľadom k tomu, že SFZ nie je schopné v súčasnosti technicky zabezpečiť materiálové vybavenie
všetkých reprezentačných družstiev futsalu, požadujeme jednorázovú účelovú dotáciu na materiálové
dovybavenie výstroja zn. JOMA, ktoré máme z minulosti v rôznej kvalite k dispozícii, v sume 30.000
eur.
6.) dĺžka trvania zmluvy:
Požadujeme, aby zmluva o spolupráci medzi SF a SFZ bola uzavretá na dobu určitú - na dobu trvania
funkčného obdobia VV SF, t.j. v súčasnosti do konania Konferencie SF v júni roku 2021.
7.) V prípade, že zmluva nebude uzavretá (podpísaná) do 31.12.2018, požadujeme jasné zadefinovanie
"zmluvného provizória" - viď bod 1.

Ad 4. Účasť na zápase Slovensko - Litva
Predseda SF pozval prítomných na sledovanie priateľského zápasu A-reprezentácie Slovensko – Litva
a ukončil zasadnutie.

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 30.10.2018
VV SF berie na vedomie:
1. Hlasovania per rollam v období od 1.9.2018 (schválenie: pozastavenie reprezentačnej činnosti
hráčom reprezentácie z OHM; okamžité skončenie zmluvného vzťahu s trénermi výberu OHM
P.Michalovičom a L.Vrbovským; nový člen Exekutívy SF pre riadenie druhých líg J.Kopec;
nominačná listina rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2018/2019; riadne členstvo subjektov
MFK Nové Zámky a Partizán Bardejov - futsal)
2. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
3. Správu o účasti reprezentačného výberu na OHM, vrátane prijatých opatrení v súvislosti
s udalosťami v Buenos Aires
VV SF schválil:
1. Uvoľnenie činnosti hráčom výberu OHM, s výnimkou M.Šlehofera, ktorému sa pozastavuje
reprezentačná činnosť do konca roku 2018
2. Pozastavenie činnosti reprezentačného trénera L.Vrbovskému do konca roku 2018
3. Nepodmienečne ukončenie spolupráce s P.Michalovičom až do konca volebného obdobia VV SF
(jún 2021).
VV SF ukladá:
U.1. - 7/2018
U.2. - 7/2018

Informovať o šetrení udalostí z OHM a o záveroch resp. prijatých opatreniach
predstaviteľov SFZ a SOV (Termín: bezodkladne, Zodpovedný: D.Dobšovič)
Začať rokovania so SFZ o novej zmluve o vzájomnej spolupráci v intenciách
dohodnutých VV SF (Termín: bezodkladne, Zodpovední: D.Dobšovič, J.Ploštica,
M.Gibala)

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

