Zápisnica z 11. zasadnutia VV SF
V Žiline, 17.8.2019
Prítomní členovia VV SF:
D. Dobšovič, J. Ploštica, Ľ. Hrmo (3/8)
V elektronickej diskusii - D.Michalčík, I.Čuhár, M. Gibala, I. Záhradový, Z. Máté (5/8)
Prítomné prizvané osoby:
M.Kováčik, M.Matula (koordinátori futsalu pri SFZ)
Neprítomné/ospravedlnené prizvané osoby:
V. Badura (kontrolór SF)
Program:
1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
2. Zmena v Rozpise Varta Futsal Ligy 2019/2020 s ohľadom na zníženie počtu účastníkov
3. Termínovník SF 2019/2020
4. Novelizácia prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ
5. Žiadosť Wild Boys o vyplatenie odmeny z predchádzajúceho ročníka
6. Marketingová ponuka zn. Select a Joma na dodávku lôpt pre súťaže SF
7. Ustanovenie nového reprezentačného trénera pre všetky reprezentačné výbery, s výnimkou Atímu
8. Zvýšenie odmien pre členov realizačných tímov reprezentácií SR
9. Programy podpory futsalu
10. Informácia DK SFZ a Oddelenia integrity SFZ
11. Rôzne
Úvod
Predseda SF D. Dobšovič privítal prítomných na 11. zasadnutí VV SF. Pripomenul dôležitosť predsezónneho
zasadnutia a nemožnosť jeho odkladania z dôvodu oneskoreného oznámenia neprítomnosti viacerých
členov VV SF. V tejto súvislosti sa prítomní dohodli na prediskutovaní všetkých tém s tým, že následne sa
uskutoční elektronická diskusia k jednotlivým bodom programu (pozn.: zápisnica je ďalej vyhotovená
vrátane priebehu a výstupov z elektronickej diskusie).
Ad 1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
Predseda SF predložil prehľad plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF:
• Splnené: U.1. – 10/2019, U.2. – 10/2019, U.3. – 10/2019
Ad 2. Zmena v Rozpise Varta Futsal Ligy 2019/2020 s ohľadom na zníženie počtu účastníkov
Člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica pripomenul priebeh prihlasovania sa družstiev do
súťaže a konštatoval, že s ohľadom na zníženie počtu účastníkov Varta Futsal Ligy 2019/2020 na 8 je
potrebné schváliť finálne (tzv. paragrafové) znenie zmien v Rozpise súťaže. Pripomenul základné zásady
hracieho modelu súťaže, ktorý bol per rollam schválený vo VV SF a predložený Exekutívou SF klubom 27.
júla 2019. V tejto súvislosti M.Gibala prezentoval návrh hracieho modelu súťaže bez play off, avšak

členovia VV SF sa dohodli, že svoj už v júli per rollam schválený model už nebudú upravovať a VV SF tak
znenie článku 8 – Systém súťaže schválil v pôvodnom znení. Predseda Exekutívy SF predložil aj návrh
formálnej zmeny znenia ustanovení upravujúcich predohrávky a dohrávky stretnutí (článok B.3. písm. d),
e), k) RS), ktorý bol tiež bez pripomienok schválený.
Ad 3. Termínovník SF 2019/2020
Člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica opätovne predložil na diskusiu termínovník Varta
Futsal Ligy 2019/2020, v ktorom bolo potrebné urobiť úpravy s ohľadom na nové skutočnosti spojené
s medzinárodným termínovníkom UEFA/FIFA. Koordinátor futsalu pri SFZ M.Kováčik konštatoval, že aj
v prípade nepostupu z októbrovej fázy kvalifikácie na MS sa v zmysle nového modelu európskych kvalifikácií
bude na prelome januára a februára 2020 hrať kvalifikácia na ME. Táto informácia priamo ovplyvnila
termíny 13. a 14. kola Varta Futsal Ligy, ktoré boli v tomto termíne plánované, a na návrh Exekutívy tak bol
schválený presun týchto kôl na november resp. december 2019. J.Ploštica konštatoval, že najvyššia
slovenská súťaž by sa mala ukončiť do konca mája 2020, čím sa vychádza v ústrety požiadavkám niektorých
klubov.
Ad 4. Novelizácia prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP)
Člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica prezentoval návrh niektorých klubov na úpravu znenia
„futsalovej“ prílohy RaPP-u a predložil návrh vypracovaný Exekutívou SF. Návrh obsahoval úpravu zimného
registračného obdobia skrátením do 31. januára s doplnkom, aby do nadstavbovej časti súťaží mohli
nastúpiť iba hráči, ktorí po tomto termíne odohrali určitú alikvótnu časť zo všetkých zostávajúcich stretnutí
základnej časti súťaže. V diskusii sa členovia VV SF zhodli iba na skrátení zimného registračného obdobia.
Ďalším návrhom bola úprava podmienok vzniku profesionálneho klubu vo futsale s tým, aby sa vyšlo
v ústrety klubom znížením 12-tisícovej finančnej zábezpeky. Po diskusii a konzultácii viacerých návrhov sa
VV SF dohodol na finálnom návrhu, ktorý bude predložený na schválenie VV SFZ; klubom sa poskytnú dve
možnosti splnenia podmienok vzniku profesionálneho klubu, a to buď zložením zábezpeky vo výške 6000
eur, alebo zložením zábezpeky 1000 eur v kombinácii s povinnosťou mať v existujúcich súťažiach SF
zaradenú kompletnú štruktúru družstiev.
Ad 5. Žiadosť Wild Boys´02 Bratislava o vyplatenie odmeny z predchádzajúceho ročníka
Člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica informoval o požiadavke klubu Wild Boys´02 Bratislava
vyplatiť cieľovú odmenu za 3. miesto zo sezóny 2018/2019 inou formou, než ustanovuje Rozpis súťaže,
keďže sa do novej súťažnej sezóny neprihlásili. VV SF schválil túto žiadosť a rozhodol o jednorázovom
vyplatení 1000-eurovej odmeny v mesiaci október 2019, po pripísaní októbrovej tranže príspevku zo SFZ na
účet SF. V tejto súvislosti M.Gibala navrhol upraviť znenie Rozpisu súťaže v tejto oblasti do podoby, aby bola
klubu nepokračujúcom v ďalšej sezóne táto odmena vyplatená hneď po skončení sezóny, napr. do 30.6.
príslušného roka. Členovia VV SF sa dohodli, že sa touto otázkou budú zaoberať pri tvorbe nového Rozpisu
súťaže pred sezónou 2020/2021.
Ad 6. Marketingová ponuka zn. Select a Joma na dodávku lôpt pre súťaže SF
Predseda SF D.Dobšovič informoval o dvoch predrokovaných ponukách pre najvyššiu futsalovú súťaž mužov
na Slovensku, ktoré boli predložené zo strany výrobcov lôpt zn. Select a zn. Joma. S ohľadom na limitáciu
minimálnych odberov zo strany zn. Joma sa členovia VV SF zaoberali iba ponukou zn. Select (akýkoľvek
objem odobratých lôpt bez limitácie minimálneho odberu, podpora juniorských a ženských súťaží,
garantovaná cena toplopty Select Super 1000 CZK počas celého trvania zmluvy, 50%-né zľavy na akýkoľvek
tovar zn. Select pre SF a jeho členov). Po diskusii členovia VV SF odsúhlasili marketingovú ponuku zn. Select

a v zmysle návrhu zmluvy rozhodli o oficiálnej lopte súťaží SF pre dve nastávajúce sezóny 2019/2020
a 2020/2021. V tejto súvislosti bude v prvej fáze ešte pred začiatkom súťažnej sezóny klubom Varta Futsal
Ligy odovzdaných po 20 lôpt zn. Select Super a ďalšie lopty budú poskytnuté klubom, ktoré do súťaží zaradia
juniorské a ženské družstvá.
Ad 7. Ustanovenie nového reprezentačného trénera pre všetky futsalové reprezentačné výbery SR, s
výnimkou A-tímu
Predseda SF D.Dobšovič informoval o rokovaniach s potenciálnymi adeptami na post reprezentačného
trénera všetkých mládežníckych a ženských reprezentačných výberov, a to v súvislosti s rozhodnutím
pokúsiť sa zjednotiť metodiku práce so slovenskými mládežníckymi reprezentáciami a profesionalizovať
túto činnosť v slovenských podmienkach. Predseda informoval o rokovaniach s Branislavom Škorcom,
doterajším trénerom výberu do 19 rokov, ktorému bola predložená ponuka ako prvému. Pán B.Škorec
predloženú ponuku nakoniec odmietol, na základe čoho bol oslovený ďalší potenciálny kandidát pán
Klaudiusz Hirsch, doterajší tréner poľského extraligového klubu Piast Gliwice. Predseda prezentoval
výsledky rokovaní, na základe čoho VV SF poveril predsedu podpísaním trénerskej zmluvy s p.Hirschom a
ustanovil ho do funkcie reprezentačného trénera súčasných reprezentácií SR chlapcov do 21 rokov, do 19
rokov, do 17 rokov, do 15 rokov (po jej vytvorení), akademickej reprezentácie a ženskej reprezentácie, a to
na obdobie do 31.12.2013 (t.j. na dve kvalifikačné obdobia EURO U-19 a EURO W) s možnosťou využitia
opcie na ďalšie obdobie. VV SF rozhodol, že v záujme kontinuity pokračovania práce súčasných reprezentácií
bude p.Hirsch ako pozorovateľ bez ďalších kompetencií súčasťou výpravy reprezentácie do 19 rokov na dva
prípravné zápasy do Holandska (29.8. – 2.9.2019). Svoju činnosť nový reprezentačný tréner oficiálne začne
od 1.9.2019. VV SF rozhodol, že pri p.Hirschovi budú prioritne pôsobiť slovenskí tréneri – asistenti a pri ich
výbere budú prioritne oslovení súčasní tréneri aktívne pôsobiaci pri jednotlivých súčasných
reprezentačných výberoch.
Ad 8. Zvýšenie odmien pre členov realizačných tímov reprezentácií SR
Predseda SF D.Dobšovič predložil návrh zvýšenia odmien pre členov realizačných tímov reprezentácií SR na
úroveň 40 eur/1 deň reprezentačnej akcie (zo súčasných 25 eur) od 1.9.2019, s čím sa členovia VV SF
stotožnili.

Ad 9. Programy podpory futsalu
Predseda SF D.Dobšovič na úvod odôvodnil návrh zaradenia tohto bodu do programu zasadnutia
a prezentoval potenciálne návrhy, ktoré by mohli zabezpečiť postupné zvyšovanie záujmu o futsal,
predovšetkým na úrovni mládežníckeho a výkonnostného futsalu s cieľom vytvoriť dostatočnú základňu
pre rozvoj vrcholového futsalu. Členovia VV SF sa dohodli na pokračovaní diskusie k modelu
znovuobnovenia Slovenského pohára formou jednorázového turnaja v januári 2020 a následnej realizácii
projektu zapojenia družstiev z mestských a okresných súťaží do úvodnej fázy Slovenského pohára. VV SF
tiež rozhodol o väčšej personálnej a materiálovej podpore školských súťaží organizovaných v spolupráci so
SAŠŠ, a to už na krajskej úrovni a v miestach s väčšími personálnymi možnosťami aj na okresnej úrovni.
Členovia VV SF diskutovali o ďalších alternatívach, ktorými by v blízkej budúcnosti mohla byť podpora
zimných halových líg žiakov, či podpora rôznych turnajov organizovaných klubmi, okresnými či mestskými
organizáciami. VV SF rozhodol o detailnej pasportizácii futsalového prostredia na okresnej a miestnej
úrovni (haly, súťaže, kontakty) tak, aby vedenie SF malo aktuálne informácie z tejto oblasti a aby
jednotlivé projekty a programy podpory futsalu v regiónoch mohli byť správne a cielene smerované.

Ad 10. Informácia DK SFZ a Oddelenia integrity SFZ
VV SF sa zaoberal problematikou korupcie a ovplyvňovania výsledkov vo futsale. DK SFZ totiž vydala vo
svojej úradnej správe č. 8 prvé predbežné opatrenia disciplinárneho charakteru spojené s prípadmi
korupcie vo futsale, čo je výsledkom radikálnych krokov vedenia SF v tejto oblasti ešte z februára 2019, kedy
boli podozrenia odovzdané Oddeleniu integrity na SFZ. V súčasnosti prebiehajú vyšetrovania, preto
informácie nie sú detailné, kompletné a zverejniteľné. V tejto súvislosti predseda Exekutívy SF informoval,
že súčasťou letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov (30.8. – 1.9.2019) bude aj prednáška
p.Čavoja z Oddelenia integrity pri SFZ.

Ad 11. Rôzne
• Predseda SF D.Dobšovič informoval o rokovaniach s TV ESO ohľadom vysielania priamych prenosov
v nastávajúcej sezóne, o pripravovanej novej publicistickej relácii zameranej na dianie vo futsale, ako
aj o možnostiach širšej spolupráce v redaktorskej činnosti (zapojenie redaktorov do výprav
reprezentácií s cieľom priniesť aktuálne informácie priamo z dejiska akcie). V tejto súvislosti bola
opätovne otvorená aj otázka uskutočnenia výberového konania na obchodno-marketingového
pracovníka pre SF, keďže podpora zo strany profesionálnych pracovníkov marketingu SFZ pre futsal je
naďalej nulová.
• Predseda SF D.Dobšovič informoval tiež o výsledku hlasovania o dôvere poverenému predsedovi
Exekutívy SF J.Plošticovi zo strany klubov, ktoré bolo realizované na základe žiadosti J.Plošticu.
Informoval, že všetkých 8 prvoligových klubov vyjadrilo súhlasné stanovisko s poverením J.Plošticu
viesť Exekuívu SF aj v nastávajúcej sezóne. Na základe tejto skutočnosti J.Ploštica toto poverenie prijal.
• Predseda SF informoval o prácach na novej webstránke SF, ktorá by mala byť spustená do prevádzky
tesne pred úvodným kolom Varta Futsal Ligy 2019/2020.

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 17.8.2019
VV SF berie na vedomie:
1. Hlasovania per rollam v období od 1.6.2019 (schválenie: nominácie na reprezentačné akcie výberu
U-19 do Chorvátska a Holandska, Súťažný poriadok SF, Rozpis Varta Futsal Ligy 2019/2020,
Termínovník Varta Futsal Ligy 2019/2020, organizáciu kvalifikačného turnaja o postup do Varta
Futsal Ligy 2019/2020, hrací model Varta Futsal Ligy 2019/2020 pri zníženom počte účastníkov)
2. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
3. Informáciu DK SFZ a Oddelenia integrity SFZ ohľadom začatia disciplinárneho konania voči
členom SF z dôvodu podozrenia z korupčnej činnosti vo futsale

4. Informácie o rokovaniach s TV ESO ohľadom komplexného zabezpečenia TV prenosov pre súťaže
SF v sezóne 2019/2020, novej TV relácie SF a redaktorskej činnosti pre futsal.

VV SF schválil:
1. Realizáciu výberového konania na obchodno-marketingového pracovníka pre futsal.
2. Do funkcie hlavného reprezentačného trénera pre mládežnícke a ženské reprezentačné výbery p.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Klaudiusza Hirscha na obdobie do 31.12.2023, s opciou na ďalšie obdobie.
Zvýšenie príspevku pre členov realizačných tímov na 40 eur/1 deň reprezentačnej akcie.
Podmienky výberu slovenských trénerov, ktorí budú spolupracovať s hlavným reprezentačným
trénerom pri jednotlivých mládežníckych a ženských reprezentačných výberoch.
Marketingovú ponuku zn. SELECT na dodávku lôpt pre súťaže SF a schválil lopty SELECT
SUPER za oficiálne lopty všetkých súťaží SF
Žiadosť Wild Boys´02 Bratislava o vyplatenie odmeny z predchádzajúceho ročníka (1000 eur) s
tým, že odmena bude vyplatená v lehote do 31.10.2019 po pripísaní októbrovej splátky príspevku
zo SFZ.
Novelizáciu prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ (zimné registračné obdobie,
odstupné pri transferoch hráčov, profesionálny klub)
Termínovník SF 2019/2020
Finálne znenie Rozpisu Varta Futsal Ligy 2019/2020

VV SF ukladá:
U.1. - 11/2019

Zverejniť Rozpis Varta Futsal Ligy 2019/2020 a Termínovník SF 2019/2020 (Termín:
bezodkladne, Zodpovedný: J.Ploštica)

U.2. - 11/2019

Predložiť novelizáciu prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ na
schválenie VV SFZ (Termín: 27.8.2019, Zodpovedný: J.Ploštica, D.Dobšovič)

U.3. - 11/2019

Vyplatiť odmenu z predchádzajúceho ročníka klubu Wild Boys´02 Bratislava
(Termín: 31.10.2019, Zodpovedný: D.Dobšovič)
Dokončiť práce na novej webstránke tak, aby bola spustená do prevádzky do
začiatku súťažného ročníka Varta Futsal Ligy 2019/2020 (Termín: 5.9.2019,
Zodpovedný: M.Kováčik)
Spracovať detailnú pasportizáciu hál, súťaží a kontaktov na miestnej a okresnej
úrovni (Termín: 30.11.2019, Zodpovedný: M.Kováčik, M.Matula)

U.4. - 11/2019

U.5. - 11/2019

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

