
 

 

Zápisnica z 9. zasadnutia VV SF 
 

V Banskej Bystrici, 8.4.2019 

 

Prítomní členovia VV SF: 

D. Dobšovič, M. Gibala, I. Záhradový, J. Ploštica, Ľ. Hrmo, L. Berec, D.Michalčík (7/8)  

 

Neprítomní/ospravedlnení členovia VV SF:  

Z. Máté 

 

Prítomné prizvané osoby:  

M. Kováčik (koordinátor futsalu SFZ), V. Badura (kontrolór SF) 

 

Program: 

1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF 

2. Priebeh súťaží v súťažnom ročníku 2018/2019 

3. Zmeny v normách SF 

4. Príprava Konferencie SF 2019 

5. Program reprezentácií a zloženie realizačných tímov jednotlivých reprezentácií 

6. Rôzne 

 

Úvod 

Predseda SF D. Dobšovič privítal členov VV na 8. zasadnutí, ktoré bolo zvolané pri príležitosti slávnostného 

vyhlasovania ankety TOP FUTSAL 2018 a reprezentačných zápasov s Egyptom. Vo svojom programe má 

zasadnutie VV SF nadviazať o.i. aj na rokovanie Exekutívy SF dňa 6.4.2019 a pracovné stretnutie Exekutívy 

SF so zástupcami klubov s právom účasti vo Varta Futsal Lige 2019/2020 dňa 7.4.2019. 

 

Ad 1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF 

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

• Splnené: U.1. – 7/2018, U.2. – 7/2018, U.1. – 8/2018 

Následne konštatoval, že aktuálne nie sú žiadne iné nezrealizované úlohy, ktoré plynú z predchádzajúcich 

zasadnutí VV SF. Predseda SF súčasne informoval o uzavretej zmluve so SFZ (február 2019), ktorá bola 

s drobnými formálnymi úpravami podpísaná v intenciách posledného návrhu predloženého v januári 2019 

zo strany SF. 

 

Ad 2. Priebeh súťaží v súťažnom ročníku 2018/2019 

Člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica detailne zhodnotil doterajší priebeh súťažného ročníka 

vo všetkých súťažiach. Konštatoval riadny priebeh v súlade s normami SF, priblížil niektoré konkrétne 

udalosti, ktoré rozvírili diskusie v SF, informoval o ukončení mládežníckych a ženských súťaží sezóny 

2018/2019. Informoval o pracovnom stretnutí so zástupcami klubov, ktoré predchádzalo zasadnutiu VV SF, 

pričom konštatoval opätovný nezáujem klubov riešiť „problémy“ a otvorené otázky pri pracovnom stole, 

bez následných kritík a invektív na sociálnych sieťach v priebehu súťaže v čase „keď sa ma to bytostne 

dotýka“. Uvedené súvisí s iba 50%-nou účasťou klubov na pracovnom stretnutí, ktoré malo rozhodovať 

o dôležitých úpravách noriem pre nastávajúce obdobie.  

 



 

 

Ad 3. Zmeny v normách SF 

Člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica detailne prezentoval návrhy, ktoré vyplynuli najmä 

z praktických poznatkov prebiehajúcej sezóny. Tieto poznatky boli zapracované do návrhu novelizácie 

dvoch základných súťažných noriem - Súťažný poriadok SF, Riadenie súťaží SF a Rozpis Varta Futsal Ligy 

2019/2020. Predseda informoval o stretnutí s klubmi, na ktorom boli všetky tieto navrhované úpravy 

prekonzultované so zástupcami klubov. Týchto väčších či menších zmien je cca 100, k najdôležitejším 

patria: 

a) zmeny v Súťažnom poriadku Slovenského futsalu  

- možnosť doplniť najvyššiu súťaž pred novou sezónou osobitnou kvalifikáciou, na základe 

súhlasného stanoviska VV SF podľa vopred zadefinovaných pravidiel 

- možnosť klubov zúčastniť sa druholigovej súťaže aj v inom regióne (a to aj s možnosťou postupu), 

ak mieste príslušný región takúto súťaž neotvorí 

- úprava názvoslovia v mládežníckych kategóriách (junior U15 - U17, kadet U18 - U20) 

- definovanie spoločného družstva mládeže s ohľadom na podmienku prvoligových klubov mať 

zriadené minimálne jedno družstvo mládeže 

- doplnenie úpravy ženského futsalu a súťaží v ženskom futsale 

- úprava štartu "zahraničných" hráčov s iným občianstvom ako slovenským (sezóna 2019/2020: 

povinnosť klubu vo Varta Futsal Lige registrovať zmluvy zahraničných hráčov v ISSF s osobitným 

poplatkom 200 eur, sezóna 2020/2021: zvýšenie osobitného poplatku na 300 eur, pričom 

maximálny počet zahraničných hráčov sa ustanovuje na 5, sezóna 2020/2021: zvýšenie 

osobitného poplatku na 400 eur, pričom maximálny počet zahraničných hráčov sa ustanovuje na 

4) 

- použitie osobitného poplatku za zahraničných hráčov na priamu podporu klubov s mládežníckymi 

družstvami 

- doplnenie definície neoprávneného štartu hráča o štart hráča neuvedeného v zápise ISSF o 

stretnutí a o štart zahraničného hráča bez registrovanej zmluvy alebo bez zaplateného osobitného 

poplatku 

- definovanie funkcie, práv a povinností bezpečnostného manažéra 

- úprava spôsobu podávania námietok a sťažností  

b) zmeny v Rozpise Varta Futsal ligy 

- doplnenie riadnych hracích dní o nedeľu  

- zmena termínov nahlásenia úradného hracieho času v nadstavbovej časti 

- úprava dohrávok stretnutí v prípade neodohratia stretnutia v riadnom termíne  

- úprava licenčného konania ohľadom športových hál 

- definovanie povinností organizátora stretnutia a delegovaných osôb pri príprave stretnutia 

- povinnosť delegáta zápasu vykonať pohovor s hlavným usporiadateľom po stretnutí 

- zrušenie povinnosti klubov posielať komentáre k stretnutiu 

- povinnosť klubu vytlačiť pred stretnutím min. 4x zápis o stretnutí 

- zavedenie nového systému odmeňovania rozhodcov a delegátov v závislosti na kvalite 

rozhodovania, a to až do výšky 20% z odmeny 

- zvýšenie štartovného na 800 eur 

- zrušenie finančnej zábezpeky 500 eur  

- úprava výšky niektorých poplatkov  

- zmena termínov a postupov pri prihlasovaní družstiev do súťaží 

Členovia VV SF viedli rozsiahlu diskusiu a na záver poverili J.Plošticu dopracovaním dohodnutých zmien do 

konečného znenia Súťažného poriadku SF, resp. Rozpisu súťaží 2019/2020 tak, aby tieto normy boli ešte 



 

 

raz predložené klubom koncom mája 2019 a predložené VV SF na definitívne schválenie na začiatku júna 

2019. 

 

Ad 4. Príprava Konferencie SF 2019 

Predseda SF prezentoval návrh termínu a miesta konania riadnej Konferencie SF. Členovia VV SF sa dohodli 

na termíne v sobotu 1.6.2019 s miestom konania v Púchove. Predseda SF konštatoval, že predmetom 

Konferencie SF 2019 budú aj doplňujúce voľby na členov VV SF ako zástupcu trénerov, zástupcu SF-

Bratislava a zástupcu SF-Západoregión, ak budú predložení kandidáti v zmysle Stanov SF. Členovia VV SF sa 

dohodli, že opätovne budú na rokovanie o.i. predložené návrhy na úpravu Stanov SF tak, ako boli pripravené 

na Konferenciu SF 2018. 

 

Ad 5. Program reprezentácií a zloženie realizačných tímov jednotlivých reprezentácií 

Predseda SF predstavil plánovaný program reprezentačných výberov (A-tím mužov, U-21 muži, U-19 muži, 

U-17 muži, A-tím ženy) do konca roku 2019. V tejto súvislosti sa zaoberal hodnotením kvalifikácie o postup 

na Majstrovstvá Európy hráčov do 19 rokov a definoval priority pre nastávajúce obdobie (pokračovanie 

systematickej práce s hráčmi súčasného výberu do 19 rokov, znovuobnovenie reprezentácie do 21 rokov, 

príprava A-tímu na Main Round kvalifikácie o postup na Majstrovstvá sveta). 

Výkonný výbor SF sa zaoberal aj otázkou obsadenia trénerských postov v jednotlivých reprezentačných 

výberoch s ohľadom na doterajšie pôsobenie súčasných trénerov a asistentov trénerov a s ohľadom na 

skutočnosť, že v súčasnosti sú plne funkčné iba realizačné tímy A a U19. V tejto súvislosti boli diskutované 

alternatívy riešenia a definovaná priorita vytvorenia "modelu šéftrénera všetkých reprezentácií", pričom 

boli stanovené základné požiadavky na obsadenie takejto pozície. Hlavným cieľom potenciálneho zavedenia 

tohto modelu je výrazné skvalitnenie systematickej práce na princípoch jednotnej metodiky tak, aby sa 

zabezpečil plynulý prechod hráčov medzi jednotlivými vekovými kategóriami. Konkrétne personálne 

obsadenie zatiaľ nebolo predstavené. 

 

Ad 6. Rôzne 

J.Ploštica prezentoval návrh klubov, predovšetkým znižších súťaží, aby SF opäť organizoval Slovenský pohár, 

pričom čiastočne nám táto povinnosť vyplýva aj zo zmluvy s marketingovým partnerom VARTA. Po diskusii 

týkajúcej sa účastníkov, modelu, termínov, povinnosti prvoligových klubov zúčastniť sa, a pod. VV SF 

podporil návrh a rozhodol o znovuobnovení súťaže mužov "Slovenský pohár". Hrací model súťaže, termín a 

miesto konania bude predmetom ďalších rokovaní vedenia SF s potenciálnym usporiadateľom, keďže 

najviac diskutovanom alternatívou bola organizácia na jednom mieste v spojení s iným turnajom. 

Predseda SF informoval o niektorých detailoch vyplývajúcich zo zmluvy so SFZ. V tejto súvislosti sa VV SF 

zaoberal prioritami praktickej realizácie využitia nových personálnych možností (administratívno-

organizačný pracovník v trvalom pracovnom pomere, 4 koordinátori regionálneho futsalu na dohodu 

pracovnej činnosti). 

VV SF opätovne diskutoval o potrebe a možnostiach skvalitnenia marketingovej činnosti SF, zaoberal sa 

ponukou opcie zo strany partnera najvyššej ligovej súťaže mužov VARTA na súťažné sezóny 2019/2020 a 

2020/2021. Členovia VV SF schválil aj finančnú podporu na vzdelávanie pre trénerov mládežníckych 

družstiev.   



 

 

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 8.4.2019 

VV SF berie na vedomie: 

1. Hlasovania per rollam v období od 1.9.2018 (schválenie: úprava termínovníka play off na základe 

návrhov klubov, schválenie realizačného tímu pre sústredenie výberu do 17 rokov) 

2. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF 

3. Správu Exekutívy SF o aktuálnom stave súťaží SF 2018/2019 a o poznatkoch plynúcich z ich 

priebehu 

4. Správu reprezentačného trénera výberu U19 z kvalifikácie o postup na ME 2019 

5. Informáciu o podpísaní zmluvy o vzájomnej spolupráci SF – SFZ na rok 2019 

 

VV SF schválil: 

1. Návrhy Exekutívy SF na úpravu Súťažného poriadku SF a Rozpisu Varta Futsal Ligy 2019/2020 

2. Termín a miesto konania riadnej Konferencie SF 2019 

 

VV SF ukladá: 

U.1. - 9/2018 Pripraviť finálny návrh novelizácií Súťažného poriadku SF a Rozpisu Varta Futsal Ligy 

2019/2020 a ich predloženie klubom a VV SF (Termín: koniec mája/začiatok júna 

2018, Zodpovedný: J.Ploštica) 

U.2. - 9/2018 Zverejniť termín a miesto konania Konferencie SF cestou Úradnej správy a oficiálnej 

webstránky SF a pripraviť všetky administratívne kroky potrebné pre konanie 

Konferencie SF (Termín: bezodkladne, Zodpovedný: D.Dobšovič) 

U.3. - 9/2018 Prediskutovať možnosti prepojenia januárového turnaja v Bánovciach nad Bebravou 

s organizáciou Slovenského pohára (Termín: do 30.5.2018, Zodpovedný: M.Gibala) 

 

Zapísal: D.Dobšovič 

Overil: M.Gibala, J.Ploštica 

 


