Zápisnica z 15. zasadnutia VV SF
Videokonferencia, 20.5.2020
Prítomní členovia VV SF:
D. Dobšovič, J. Ploštica, Ľ. Hrmo, D. Michalčík, I. Čuhár, M. Gibala, I. Záhradový (7/8)
Prítomné prizvané osoby:
M. Kováčik (koordinátor futsalu pri SFZ), M. Matula (koordinátor futsalu pri SFZ), V. Badura (kontrolór SF)
Neprítomné osoby:
Z. Máté (člen VV SF)
Program:
1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
2. Príprava Konferencie SF 2020
3. Novelizácia Stanov SF
4. Dokončenie ženských a mládežníckych súťaží 2019/2020
5. Balík opatrení na zmiernenie dopadov predčasného ukončenia Varta Futsal Ligy 2019/2020 a
bezpečnostných opatrení štátu počas pandémie koronavírusu na kluby SF
Úvod
Predseda SF D. Dobšovič privítal prítomných na 15. zasadnutí VV SF konajúceho sa po prvýkrát
prostredníctvom videokonferencie. Pripomenul, že jedným z cieľov aplikácie tejto formy zasadnutia je
otestovanie funkčnosti pred nastávajúcou konferenciou.
Ad 1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
Predseda SF predložil prehľad plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF:
• Splnené: U.1. – 13/2019, U.3. – 13/2019, U.4. – 13/2019
• Zrušené: U.2. – 13/2019 (galavečer TOP FUTSAL 2019 bol z dôvodu pandémie koronavírusu
zrušený a uskutočnil sa náhradným virtuálnym spôsobom)
• Nesplnené: U.5. - 11/2019
Ad 2. Príprava Konferencie SF 2020
Predseda SF konštatoval technickú pripravenosť konferencie a uviedol, že po dlhých technických
prípravách sa konferencia 30. mája 2020 uskutoční prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams Meeting
a príslušné hlasovania prostredníctvom aplikácie SFZ my.spornet.online, ktorá spĺňa všetky atribúty
potrebné pre realizáciu zabezpečeného a dostatočne autorizovaného hlasovania. V diskusii členovia
komunikovali zabezpečenie tajnosti hlasovania pri volebných aktoch, J.Ploštica v tejto súvislosti
informoval, že do konania konferencie by malo byť zo strany SFZ všetko pripravené. Členovia VV SF sa
zhodli aj na termíne začiatku konferencie, ktorá sa uskutoční v sobotu 30. mája 2020 od 18,00 hod.
Predseda SF predložil návrh zloženia pracovných komisií potrebných pre riadny chod konferencie, ktoré
VV SF bez pripomienok schválil. Ak sa nič nezmení v delegátoch, mali by pracovné komisie na konferencii
pracovať v takomto zložení:
Návrhová komisia: Ján Ploštica, Ľudovít Hrmo

Mandátová komisia: Ján Kopec, Dušan Štaffen, Milan Kamenský, Ján Kabát
Volebná komisia: Peter Masný - predseda, Dalibor Franko, Miroslav Ježík, Pavol Havrila
Mimoriadne bude súčasťou mandátovej a volebnej komisie aj Martin Matula, pre potreby zabezpečenia
prípadných "technických riešení" v používaných aplikáciách.
Ad 3. Novelizácia Stanov SF
Predseda SF konštatoval, že k Stanovám SF predloženým na verejné pripomienkovanie neboli zaznamenané
žiadne vecné pripomienky. Pripomenul, že predkladaný návrh na novelizáciu Stanov SF vyplýva z poznatkov
futsalovej praxe, pričom väčšina zmien bola pripravená už na konferenciu konanú v roku 2018. Pripomenul
tiež, že konferencie v rokoch 2018 a 2019 nemali dostatočnú účasť na to, aby mohli byť Stanovy
schvaľované. Členovia VV SF sa zhodli na predložení novelizácie Stanov konferencii na schválenie v znení,
v akom bol predložené na pripomienkovanie:
a) úpravy formálneho charakteru:
- zmena adresy,
- upresnenie, že riadna konferencia sa musí konať najneskôr vždy do 15. júna
- voľba náhradníka kontrolóra
- udeľovanie výnimiek pri zaraďovaní klubov do súťaží (aj vo väzbe na "Rozpis súťaže", pre prípad
riešenia situácie, keby niektorý región nevytvoril z objektívnych príčin 2.ligu, alebo by bol nízky
počet účastníkov v niektorej súťaži, a pod.)
- úprava odvolacej komisie 1.stupňa v intenciách Súťažného poriadku schváleného v lete 2017
- iné drobnosti.
b) úpravy zásadnejšieho systémového charakteru:
- zavedenie nového orgánu SF "Grémium ligových klubov", ako poradného orgánu, ktorý sa bude
svojou činnosťou zodpovedať nielen VV, ale aj konferencii,
- zmena vo voľbe predsedu Exekutívy - nebude ho voliť konferencia, ale na výlučný návrh Grémia
klubov ho zvolí VV, a ak grémium nepredloží návrh, tak VV poverí nejakú osobu,
- zníženie počtu delegátov za regióny,
- uzákonenie, že aj člen VV aj člen odbornej komisie má právo na náhradu hotových výdavkov,
či na schválenie odmeny,
- zrušenie minimálnych počtov kandidátov pre voľby spomedzi komunity trénerov resp. rozhodcov
- zníženie počtu členov VV.
Ad 4. Dokončenie ženských a mládežníckych súťaží 2019/2020
Predseda SF pripomenul, že v rámci mimoriadneho 14. zasadnutia VV SF boli ženské a mládežnícke súťaže
súťažného ročníka 2019/2020 iba prerušené a môžu byť dokončené v závislosti od vývoja pandémie
koronavírusu. Konštatoval, že medzi klubmi Exekutíva SF uskutočnila prieskum záujmu o pokračovanie
týchto súťaží. Člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica prezentoval informáciu o týchto
prieskumoch - predbežne existuje dohoda zainteresovaných klubov a Exekutívy na dohratí jediného
chýbajúceho zápasu Ženskej futsalovej ligy, kluby FEJ U17 sa vyjadrili k pokračovaniu súťaže v pomere 2
(pokračovať) – 3 (ukončiť) – 1 (prispôsobí sa), kluby FEJ U20 sa vyjadrili k pokračovaniu súťaže v pomere 5
(pokračovať) – 4 (ukončiť) – 2 (prispôsobí sa). Po veľmi dlhej diskusii sa členovia SF zhodli na tom, že ak je
záujem o pokračovanie, je stále predčasné urobiť definitívny záver a na základe hlasovania členov VV SF
rozhodol ponechať otázku pokračovania resp. ukončenia ženských a mládežníckych futsalových súťaží
súťažného ročníka 2019/2020 otvorenú s tým, že definitívne rozhodnutie bude vyhlásené po oznámení
ďalšej fázy uvoľňovacích opatrení zo strany Vlády SR a následne miestnych samospráv, ktoré sú poväčšinou
vlastníkmi hál.

Ad 5. Balík opatrení na zmiernenie dopadov predčasného ukončenia Varta Futsal Ligy 2019/2020 a
bezpečnostných opatrení štátu počas pandémie koronavírusu na kluby SF
Predseda SF informoval o tom, že niektoré kluby nemajú uhradené mesačné zberné faktúry za marec a apríl,
pričom podľa komunikácie so zástupcami týchto klubov je hlavným dôvodom pandémia koronavírusu
a výpadok príjmov od reklamných partnerov a sponzorov. Predseda SF informoval, že túto otázku
konzultoval s predsedom Exekutívy a predložil návrh balíka opatrení na zmiernenie dopadov predčasného
ukončenia Varta Futsal Ligy na kluby. V diskusii sa členovia VV SF podrobne zaoberali jednotlivými návrhmi,
ku ktorým M.Gibala pridal diskusiu o vyplatení finančných odmien za umiestnenie v predčasne ukončenom
súťažnom ročníku Varta Futsal Ligy 2019/2020. V záverečných hlasovaniach k jednotlivým návrhom sa
členovia VV SF uzniesli na nasledovných opatreniach:
• posunutie lehoty na úhradu mesačných zberných faktúr za marec a apríl 2020, a to do termínu
podania prihlášky do nového súťažného ročníka 2020/2021,
• upustenie od uloženia pokuty za oneskorené úhrady mesačných zberných faktúr v zmysle článku
C.3.a) Rozpisu súťaží,
• poskytnutie finančných odmien prvým trom najlepším klubom podľa vyhláseného poradia Varta
Futsal Ligy 2019/2020 v polovičnej výške, než by boli klubom poskytnuté v prípade riadneho
skončenia play off v zmysle článku C.2 Rozpisu súťaží; poskytnutie v zmysle článku C.3.d) zostáva
v platnosti,
• predĺženie lehoty na prihlasovanie sa do Varta Futsal Ligy 2020/2021; termín bude ustanovený
v závislosti od určenia termínu 1.kola Varta Futsal Ligy 2020/2021 (o týchto termínoch rozhodne VV
SF po tom, ako bude oznámený nový medzinárodný kalendár futsalu zo strany UEFA),
• zrušenie štartovného pre súťažný ročník 2020/2021 Varta Futsal Ligy,
• zníženie poplatkov klubov za delegované osoby v súťažnom ročníku Varta Futsal Ligy 2020/2021
(hodnotu zníženia určí VV SF po vyčíslení presnej výšky nákladov na delegované osoby vo Varta
Futsal Lige 2019/2020 podľa mesačných zberných faktúr klubov za obdobie september 2019 – apríl
2020).

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 20.5.2020
VV SF berie na vedomie:
1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF.
2. Informácie Exekutívy SF k prieskumom vykonaným medzi účastníkmi ženských a mládežníckych
súťaží 2019/2020 ohľadom ich pokračovania.
VV SF schválil:
1. Presný čas a spôsob konania riadnej Konferencie SF 2020.
2. Zloženie pracovných komisií pre Konferenciu SF 2020.
3. Novelizáciu Stanov SF, ktorá bude predložená Konferencii SF 2020 na schválenie.
4. Balík opatrení na zmiernenie dopadov predčasného ukončenia Varta Futsal Ligy 2019/2020 a
bezpečnostných opatrení štátu počas pandémie koronavírusu na kluby SF
VV SF ukladá:
U.1. - 15/2019

Predložiť novelizáciu Stanov SF na rokovanie Konferencie SF 2020 (Termín:

30.5.2020, Zodpovedný: D.Dobšovič)
U.2. - 15/2019

Pokračovať v prípravách technického zabezpečenia Konferencie SF 2020
v komunikácii s delegátmi (Termín: priebežne do 30.5.2020, Zodpovedný: M.Matula,

J.Ploštica)
Zapísal: D.Dobšovič
Overil: D.Michalčík, J.Ploštica

