
 

 

Zápisnica z 2. zasadnutia VV SF 
 

V Prievidzi, 18.8.2017 

 

Prítomní členovia VV SF: 

D. Dobšovič, L. Berec, M. Gibala, J. Ploštica, I. Záhradový, D. Michalčík, Ľ. Hrmo (7/10)  

 

Neprítomní/ospravedlnení členovia VV SF:  

Z. Máté, M. Laurinský, R. Čík 

 

Prítomné prizvané osoby:  

M. Kováčik (koordinátor futsalu SFZ), D.Franko (člen VV SF-Západoregión, FSC Prievidza) 

 

Nerítomné/ospravedlnené prizvané osoby:  

M. Jablonický (kontrolór SF), M. Budáč (predseda Exekutívy SF), M. Kováčik (koordinátor futsalu SFZ) 

 

 

Program: 

1. Plnenie uznesení z 1. zasadnutia VV SF 

2. Program reprezentácií do konca januára 2018 

3. Organizačné a personálne zabezpečenie Slovak Futsal Week 2017 

4. Kvalifikácia na Olympijské hry mládeže 2018 

5. Vymenovanie trénerov reprezentačných výberov 

6. Štatút Exekutívy SF  

7. Strategický plán rozvoja futsalu na obdobie 2017 - 2021 

8. Marketingový plán do konca roku 2017 

9. Nominačná listina rozhodcov UEFA 

10. Zástupca SF do Revíznej komisie SFZ 

11. Vzdelávanie trénerov futsalu 

 

Úvod 

Predseda SF D. Dobšovič privítal členov VV na druhom zasadnutí VV a súčasne informoval o pracovnom 

stretnutí so zástupcami druholigových klubov, ktoré sa uskutočnilo tesne pred samotným zasadnutím VV 

v súvislosti s novým súťažným ročníkom a plánovanou reorganizáciou druholigových súťaží od sezóny 

2018/2019. 

 

Ad 1. Plnenie uznesení z 1. zasadnutia VV SF 

Predseda SF predložil prehľad plnenia uznesení z 1. zasadnutia VV SF: 

• Splnené: U.6. – 1/2017, U.7. – 1/2017 

• Nesplnené, úloha trvá: U.1. – 1/2017, U.2. – 1/2017, U.8. – 1/2017 

• Prebiehajúce: U.3. – 1/2017, U.4. – 1/2017, U.5. – 1/2017 

 

Ad 2. Program reprezentácií do konca januára 2018 



 

 

Predseda SF predložil detailný návrh termínovníka akcií všetkých reprezentačných výberov na obdobie 

september 2017 – január 2018, spolu s orientačným finančným plánom ich zabezpečenia. VV SF program 

bez výhrad schválil, otvorené zostali niektoré miesta konania akcií. 

Muži A-tím 

24. - 27. september 2017: medzinárodný turnaj SLOVAK FUTSAL WEEK 2017 - prípravné zápasy so 

Španielskom a Talianskom (Bratislava/Trnava) 

3. - 6. december 2017: tréningové sústredenie 

23. - 26. január 2018: medzinárodný turnaj krajín V4 (Miškolc) 

Muži U-21 

10. - 12. september 2017: sústredenie a prípravný zápas (Čadca/Cieszyn) 

13. - 14. október 2017: spoločné tréningové sústredenie s U19 (Púchov) 

6. - 9. november 2017: dva prípravné zápasy s Francúzskom (Žilina) 

23. - 26. január 2018: medzinárodný turnaj krajín V4 (Miškolc) 

Muži U-19 

28. - 30. august 2017: spoločné tréningové sústredenie s U17 (Žilina) 

13. - 14. október 2017: spoločné tréningové sústredenie s U21 (Púchov) 

6. - 9. november 2017: dva prípravné zápasy s Francúzskom (Žilina) 

7. - 10. december 2017: medzinárodný turnaj krajín V4 (Budapešť) 

Muži U-17 

28. - 30. august 2017: spoločné tréningové sústredenie s U19 (Žilina) 

18. - 20. september 2017: tréningové sústredenie (Púchov) 

13. - 17. október 2017: medzinárodný turnaj - prípravné zápasy s Maďarskom, Francúzsko, Českom 

(Ostrava) 

29. október - 5. november 2017: kvalifikácia na olympijské hry mládeže (Prievidza?) 

Ženy A-tím 

5. - 8. september 2017: dva prípravné zápasy s Ruskom (Piešťany) 

27. - 28. november 2017: tréningové sústredenie (Kežmarok?) 

7. - 10. december 2017: medzinárodný turnaj krajín V4 (Budapešť) 

 

Ad 3. Organizačné a personálne zabezpečenie Slovak Futsal Week 2017 

M.Kováčik prezentoval rozsah príprav súvisiacich s významným medzinárodným podujatím, ktoré vzniklo 

na základe spoločného záujmu Slovenska, Španielska a Talianska. Členovia VV SF sa zhodli, že podujatie 

patrí medzi najvýznamnejšie futsalové podujatia posledného obdobia konané na Slovensku a prípravám 

musí byť venovaná adekvátna pozornosť, a to nielen v organizačnej, ale i marketingovej oblasti. Členovia 

VV SF sa v súvislosti s touto akciou dohodli na zložení hlavného organizačného výboru medzinárodného 

turnaja Slovak Futsal Week´2017 - M. Kováčik, M. Laurinský, M. Gibala, ktorý nasledne dostal úlohu 

predložiť prvotný prehľad organizačných a marketingových aktivít spolu s predbežným návrhom rozpočtu 

týchto aktivít. 

 

Ad 4. Kvalifikácia na Olympijské hry mládeže 2018 

Predseda SF pripomenul, že UEFA rozhodla o tom, že Slovensko bude usporiadateľom jednej 

z kvalifikačných skupín o postup na Olympijské hry mládeže do Buenos Aires 2018 (31.10 – 5.11.2017). 

Súčasne konštatoval, že na základe vyžrebovania na Slovensku v tejto kvalifikácii privítame Rusko, 

Azerbajdžan a Holandsko. V tejto súvislosti spoločne s M.Kováčikom informoval o možnostiach, ktoré 

prichádzajú do úvahy ako miesto konania podujatia (Púchov, Prievidza, Trenčín, Dunajská Streda) 

a o skutočnosti, že podujatie nie je možné tentokrát zorganizovať v Bratislave, Trnave, ani v Piešťanoch. 



 

 

Predseda SF privítal na zasadnutí Dalibora Franka, ktorý v mene prievidzkého futsalu predložil žiadosť 

o organizáciu tohto podujatia v Prievidzi a súčasne prezentoval možnosti spojené s organizáciou v tomto 

meste. V diskusii zaznel jediný problematický bod tejto prezentácie, ktorou je príliš veľká vzdialenosť od 

medzinárodných letísk Bratislava/Viedeň. 

 

Ad 5. Vymenovanie trénerov reprezentačných výberov 

Predseda SF prezentoval návrhy zloženia reprezentačných trénerských tímov pre nastávajúce obdobie, 

ktoré doplnil člen VV SF J.Ploštica informáciou o uskutočnenej komunikácii s viacerými adeptami na 

trénerstvo pri reprezentačných výberoch. Kritická, no súčasne veľmi konštruktívna diskusia sa niesla najmä 

v otázke ustanovenia trénera A-tímu. Nakoniec sa členovia VV SF dohodli na pokračovaní spolupráce 

s Mariánom Berkym, avšak za trošku sprísnených podmienok. Jeho asistentom sa stal Martin Rejžek, v 

súčasnosti tréner obhajcu majstrovského titulu na Slovensku ŠK Slovan Bratislava futsal. Trénerský 

realizačný tím pri A-mužstve aj naďalej bude dopĺňať na poste videoanalytika Miroslav Janek. S cieľom 

kvalitnejšieho prenosu poznatkov medzi jednotlivými reprezentáciami bude súčasťou realizačného tímu pri 

A-mužstve vždy aj jeden z asistentov z mládežníckych reprezentácií. Členovia VV SF sa zaoberali aj témou 

zapájania nových adeptov do trénerského reprezentačného diania, a to najmä z radov bývalých 

reprezentantov, či spomedzi súčasných hráčov pomaly končiacich reprezentačnú kariéru. Z viacerých mien, 

ktoré prejavili záujem a prichádzali tak do úvahy, bol do reprezentačného trénerského kolotoča zaradený 

mnohonásobný reprezentant Slovenska Peter Kozár. Ten doplnil súčasný trénerský tandem reprezentačnej 

sedemnástky. Novým mužom pri trénerskom reprezentačnom kormidle sa stal aj Pavol Gabaš, aktuálne 

tréner Futsal Team Levice, ktorý bude spolu s Daliborom Frankom asistentom trénera Jána Janíka pri výbere 

do 21 rokov. Trénerské stoličky zostali nezmenené pri výbere chlapcov do 19 rokov a pri ženskom 

reprezentačnom výbere. VV SF schválil zloženie trénerských tímov slovenských futsalových reprezentácií 

nasledovne: 

Muži A-tím 

Marián BERKY - tréner 

Martin REJŽEK - asistent trénera 

Miroslav JANEK - videoanalytik 

Muži U-21 

Ján JANÍK - tréner 

Dalibor FRANKO - asistent trénera 

Pavol GABAŠ - asistent trénera 

Muži U-19 

Branislav ŠKOREC - tréner 

Marián ONDRUŠEK - asistent trénera 

Martin MAJLING - asistent trénera 

Muži U-17 

Pavol MICHALOVIČ - tréner 

Lukáš VRBOVSKÝ - asistent trénera 

Peter KOZÁR - asistent trénera 

Ženy A-tím 

Patrik BEER - tréner 

Ladislav NÉMETH - asistent trénera 

Marián HRABČÁK - asistent trénera 

Členovia VV SF sa zaoberali aj témou odmeňovania členov realizačných tímov pri reprezentačných výberoch 

a dohodli sa na drobnej úprave odmien zaokrúhlením doterajšej čiastky na 25 eur/deň. 



 

 

 

Ad 6. Štatút Exekutívy SF 

Predseda Komisie riadenia súťaží SF (Exekutívy SF) predložil novelizáciu štatútu už na júnové zasadnutie, 

vtedy však proces schvaľovania tohto dokumentu bol odložený. Z diskusie k dokumentu zdieľanému 

prostredníctvom „google drive“ vyplynul jeden zásadný problém, ktorý prezentoval predseda SF. Návrh 

predložený predsedom Exekutívy obsahoval veľkú novelizáciu ustanovení upravených pred sezónou 

2016/2017 týkajúcich sa možnosti klubov aktívne sa zapojiť do štruktúr Exekutívy. Predseda SF požiadal VV 

SF o neschválenie tejto alternatívy s cieľom, aby kluby mali túto možnosť naďalej a o prípadných zmenách 

sa komunikovalo neskôr na pracovných stretnutiach s klubmi. Členovia VV SF sa po diskusii priklonili 

k takémuto záveru a dohodli sa, že finálne znenie odkomunikuje predseda SF v týchto intenciách 

s predsedom Exekutívy M.Budáčom. 

V súvislosti s Exekutívou sa členovia VV zaoberali aj otázkou odmeňovania jej predsedu a dohodli sa, že 

predsedovi Exekutívy SF bude poskytovaná odmena, a to už spätne počnúc mesiacom júl 2017. 

 

Ad 7. Strategický plán rozvoja futsalu na obdobie 2017 - 2021 

Predseda SF predložil na diskusiu návrh koncepcie rozvoja futsalu, s ktorou sa stotožnila Konferencia SF, 

rozpracovaný do koncepčného dokumentu Strategický plán rozvoja futsalu na obdobie 2017 – 2021. Po 

krátkej diskusii členovia SF schválili tento dokument a odporučili jeho postúpenie na SFZ v zmysle plnenia 

zmluvy tak, aby tento futsalový strategický plán sa stal súčasťou strategického plánu SFZ. 

 

Ad 8. Marketingový plán do konca roku 2017 

Predseda SF predložil na diskusiu zámery na riešenie marketingových aktivít SF v najbližšom období. 

V tejto súvislosti sa členovia VV SF stotožnili s navrhovanými novými marketingovými projektami, ktorých 

spoločným cieľom je zvýšenie kvality produktu a zväčšenie mediálneho priestoru pre ligový 

a reprezentačný futsal. V najbližšom období bude potrebné využiť v maximálnej možnej miere na 

realizáciu propagačných aktivít vlastné kapacity a na zabezpečenie marketingového obchodu sa pokúsiť 

dohodnúť s profesionálnou spoločnosťou zaoberajúcou sa športovým marketingom. V tejto súvislosti VV 

SF schválil dve možnosti spolupráce: 

• Zabezpečenie činnosti PR manažéra, a to členom VV SF L.Berecom za odmenu. 

• Zabezpečenie predaja reklamného priestoru - zastúpením profesionálnou spoločnosťou Sport 

Marketing Company, s.r.o. Bratislava (alternatíva v prípade negatívneho výsledku dohody - 

výberové konanie na pozíciu „marketingového obchodníka“). 

Pre podporu všetkých marketingových aktivít a pre účely vlastnej obchodnej činnosti bolo dohodnuté 

založiť obchodnú spoločnosť so 100 %-nou účasťou občianskeho združenia SF. 

 

Ad 9. Nominačná listina rozhodcov UEFA 

Predseda SF prezentoval návrh predložený predsedom Exekutívy SF týkajúci sa nominácie rozhodcov na 

listinu UEFA pre sezónu 2017/2018 (Lukáš Peško, Mário Bohun, Rastislav Behančin, Mário Belavý). 

Členovia VV SF návrh v predloženom znení bez výhrad schválili. 

 

Ad 10. Zástupca SF do Revíznej komisie SFZ 

Predseda SF opätovne pripomenul, že v zmysle zmluvy SF/SFZ má SF právo na jedného člena v Revíznej 

komisii SFZ, pričom pripomenul význam tohto zastúpenia pre SF. V diskusii členovia nedospeli ku 

konkrétnemu návrhu na obsadenie tejto funkcie a po dohode sa budú touto témou zaoberať intenzívne 

tak, aby do konca roku 2017 SF túto funkciu v RK SFZ obsadil. 

 



 

 

Ad 11. Vzdelávanie trénerov futsalu 

Predseda SF informoval o pracovnom stretnutí so zástupcami SFZ (Zs.Pakusza, J.Greguš, J.Kliment) 

ohľadom vzdelávania trénerov futsalu a zavedení dvoch nových futsalových trénerských licencií – „SFZ 

Futsal“ a „UEFA Futsal B“. Na podnet predsedu SF z mája 2017 technický riaditeľ SFZ J.Greguš predložil 

v júli 2017 návrh smernice SFZ o vzdelávaní trénerov futbalu a futsalu, ktorá prešla pripomienkovacím 

konaním v radoch členov VV SF a ku ktorej bolo spracované Usmernenie upresňujúce proces získavania 

trénerských licencií vo futsale a proces ich aplikácie v súťažiach SF. Predseda SF informoval o výsledkoch 

dohody a spustení projektu licenčného vzdelávania už počas sezóny 2017/2018 (licencia „SFZ Futsal“). 

Členovia VV SF v tejto súvislosti schválili Usmernenie k aplikácii Smernice SFZ pre vzdelávanie trénerov. 

 

  



 

 

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 18.8.2017 

VV SF berie na vedomie: 

1. Hlasovania per rollam v období od 21.6.2017 (schválenie: Rozpis súťaží a 1.SLF pre súťažný ročník 

2017/2018, Termínová listina 1.SLF 2017/2018, Organizácia kvalifikácie o postup na OHM´2018 na 

Slovensku, Pripomienky k Smernici SFZ o vzdelávaní trénerov) 

 

VV SF schválil: 

1. Termínovú listinu a rozpočet akcií reprezentačných výberov na obdobie september 2017 – január 

2018. 

2. Zloženie hlavného organizačného výboru medzinárodného turnaja Slovak Futsal Week´2017 (M. 

Kováčik, M. Laurinský, M. Gibala). 

3. Nové zloženie trénerských tímov slovenských futsalových reprezentácií na obdobie najbližších 

kvalifikačných cyklov jednotlivých reprezentácií. 

4. Strategický plán rozvoja futsalu na obdobie 2017 – 2021. 

5. Marketingový plán SF na obdobie september – december 2017. 

6. Spôsob zabezpečenia propagačných a marketingových činností SF v súlade so schváleným 

marketingovým plánom. 

7. Zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti so 100%-nou účasťou občianskeho združenia 

Slovenský futsal - SF obchod, s.r.o. so sídlom v Bratislave. 

8. Nominačnú listinu rozhodcov UEFA. 

9. Spôsob odmeňovania PR manažéra SF, predsedu Exekutívy SF a členov realizačných tímov pri 

reprezentačných výberoch. 

10. Usmernenie VV SF č. 1/2017 k aplikácii Smernice SFZ o vzdelávaní trénerov. 

 

VV SF ukladá: 

U.1. - 2/2017 Predložiť prehľad organizačných a marketingových aktivít s predbežným návrhom 

rozpočtu v súvislosti s medzinárodným turnajom Slovak Futsal Week´2017. (Termín: 

5.9.2017, Zodpovedný: M.Kováčik) 

U.2. - 2/2017 Predložiť  detailnú ponuku organizačného a personálneho zabezpečenia 

kvalifikačného turnaja OHM v Prievidzi (Termín: bezodkladne, Zodpovední: 

D.Franko, M.Kováčik) 

U.3. - 2/2017 Odkomunikovať finálne znenie Štatútu Exekutívy SF v intenciách diskusie počas 

zasadnutia VV a následne zabezpečiť hlasovanie o schválení per rollam (Termín: 

10.9.2017, Zodpovední: D.Dobšovič, M.Budáč) 

U.4. - 2/2017 Predložiť Strategický plán rozvoja futsalu na obdobie 2017 – 2021 generálnemu 

sekretárovi SFZ v zmysle úloh plnenia zmluvy SF/SFZ (Termín: bezodkladne, 

Zodpovedný: D.Dobšovič) 

U.5. - 2/2017 Uskutočniť pracovné stretnutie s majiteľom spoločnosti Sport Marketing Company, 

s.r.o. Bratislava ohľadom zastupovania SF v reklamnej oblasti (Termín: bezodkladne, 

Zodpovedný: D.Dobšovič) 

U.6. - 2/2017 Vykonať všetky úkony spojené so založením a vznikom 100%-nej dcérskej 

obchodnej spoločnosti SF obchod, s.r.o. (Termín: 31.12.2017, Zodpovedný: 

D.Dobšovič) 

 

Zapísal: M. Kováčik 

Overil: D. Dobšovič, L.Berec 


