Zápisnica z 12. zasadnutia VV SF
V Žiline, 9.11.2019
Prítomní členovia VV SF:
D. Dobšovič, J. Ploštica, Ľ. Hrmo, D. Michalčík, I. Čuhár, M. Gibala, I. Záhradový (7/8)
Prítomné prizvané osoby:
M. Matula (koordinátor futsalu pri SFZ)
Neprítomné/ospravedlnené prizvané osoby:
Z. Máté (člen VV SF), V. Badura (kontrolór SF), M. Kováčik (koordinátor futsalu pri SFZ)
Program:
1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
2. Odstúpenie klubu Pinerola Futsal 1994 Bratislava zo súťaže tesne pred 1.kolom súťaže
3. Predĺženie letného registračného obdobia 2019/2020 pre juniorské a ženské družstvá +
novelizácia prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ
4. Žiadosť Pinerola Futsal 1994 Bratislava o vyplatenie odmeny za umiestnenie v predchádzajúcom
súťažnom ročníku
5. Informácia predsedu Exekutívy SF k činnosti DK SFZ a zástupcu futsalu v DK SFZ
6. Informácia o iniciatíve ligových klubov založiť Grémium ligových klubov
7. Termínovník reprezentačných podujatí SF
8. Integrácia futsalu do štruktúr SFZ
Úvod
Predseda SF D. Dobšovič privítal prítomných na 12. zasadnutí VV SF a predstavil program zasadnutia, pričom
sa kriticky vyjadril ku kauze nenastúpenia Pineroly Bratislava do súťaže a najmä k nevhodným mediálnym
komentárom vedenia klubu. Konštatoval potrebu vyriešenia niektorých otázok plynúcich z riadenia súťaží
SF.
Ad 1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
Predseda SF predložil prehľad plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF:
• Splnené: U.1. – 11/2019, U.2. – 11/2019, U.3. – 11/2019, U.4. - 11/2019 (úloha zrealizovaná
J.Plošticom)
• Prebiehajúce: U.5. - 11/2019
Ad 2. Odstúpenie klubu Pinerola Futsal 1994 Bratislava zo súťaže tesne pred 1.kolom súťaže
Predseda SF sa vrátil k nepríjemnej udalosti, ktorá sa udiala deň pred štartom najvyššej súťaže mužov a
člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica v krátkosti pripomenul chronológiu vývoja tejto
kauzy „Pinerola“ počnúc pracovnými stretnutiami s majiteľom Pineroly p. Strapekom ešte v júni 2019. VV
SF na jednej strane rešpektuje slobodné rozhodnutie majiteľov klubu, avšak členovia vyjadrili výhrady voči
spôsobu a načasovaniu informácie o nenastúpení do súťaže deň pred jej štartom; tento krok považuje VV
za nesprávny a nedôstojný voči všetkým činovníkom futsalu na Slovensku, a to najmä ak klub dovtedy
komunikoval s riadiacim orgánom štandardne a konštruktívne ohľadom svojej účasti v lige. Členovia SF sa

tiež dištancovali od facebookových odôvodnení majiteľa klubu, ktoré poškodzujú dobré meno SF. Kriticky
vnímajú schovávanie klubových problémov za neodôvodnenú kritiku vedenia SF.
J.Ploštica následne prezentoval všetky kroky, ktoré urobila Exekutíva SF v danej kauze, vrátane postúpenia
prípadu na DK SFZ. Kriticky sa vyjadril k rozhodnutiu DK SFZ, ktorá nezobrala do úvahy odporúčania
Exekutívy SF a rozhodla o nedostatočnej výške disciplinárnej sankcie pre klub, na čom sa v diskusii zhodli
aj členovia VV SF. Členovia VV SF sa dohodli, že v rámci prípravy nového Rozpisu Varta Futsal Ligy
2020/2021 bude potrebné precizovať niektoré ustanovenia súvisiace s podobnými prípadmi, ako bolo
nenastúpenie Pineroly do súťaže. Členovia VV SF sa tiež zhodli na nevyhnutnosti hĺbkovej analýzy
problematiky znižovania počtu aktívnych klubov vo futsale, diskutovali o možnostiach vytvárania lepších
podmienok fungovania klubov v regiónoch a hľadania foriem podpory klubov s cieľom, aby sa postupne
zvyšoval počet klubov zaujímajúcich sa o účasť v najvyšších súťažiach mužov, ale i v mládežníckych
súťažiach žiakov a juniorov.
Ad 3. Predĺženie letného registračného obdobia 2019/2020 pre juniorské a ženské družstvá +
novelizácia prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ
Člen VV SF I. Čuhár predložil návrh na úpravu letného registračného obdobia pre súťaže, ktorých začiatok
je plánovaný po uplynutí letného registračného obdobia uvedeného v prílohe č. 3 RaPP-u. V tejto súvislosti
predstavil konkrétny prípad súvisiaci s preregistráciou niektorých hráčov do aktívnych klubov FEJ z klubov,
ktoré sa do súťaže neprihlásili. Po diskusii sa členovia VV SF uzniesli na vydaní rozhodnutia k úprave letného
registračného obdobia pre súťažný ročník 2019/2020 (zverejnenie úradnou správou) a na vydaní nového
znenia ustanovenia čl. 7 v prílohe č. 3 RaPP-u.
Ad 4. Žiadosť Pinerola Futsal 1994 Bratislava o vyplatenie odmeny za umiestnenie v predchádzajúcom
súťažnom ročníku
Člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica informoval o požiadavke klubu Pinerola Futsal 1994
Bratislava vyplatiť cieľovú odmenu za 1. miesto zo sezóny 2018/2019 inou formou, než ustanovuje Rozpis
súťaže, keďže do novej súťažnej sezóny 2019/2020 nenastúpili. VV SF neschválil túto žiadosť a rozhodol
o použití tejto odmeny na neuhradené mesačné zberné faktúry, ktoré SF prostredníctvom SFZ eviduje voči
klubu Pinerola. V tejto súvislosti členovia VV SF diskutovali o postupnosti úhrad faktúr, keďže výška odmeny
nepokrýva celú hodnotu záväzkov klubu. V hlasovaní sa VV SF uzniesol na úhradách nasledovných
mesačných zberných faktúr č. fa 1901026392 – 2031 eur a č. fa 1901024744 – 100 eur (faktúra č.
1901022317 – 1055 eur ostane neuhradená).
Ad 5. Informácia predsedu Exekutívy SF k činnosti DK SFZ a zástupcu futsalu v DK SFZ
Člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica prezentoval komunikáciu Exekutívy SF s DK SFZ a so
zástupcom futsalu v DK SFZ p. Jablonickým. V tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že DK SFZ väčšinou
nepostupuje v súlade s odporúčaniami riadiaceho orgánu súťaží futsalu, čo považuje za nie najšťastnejšie
konanie. Členovia VV SF diskutovali o danej problematike bez prijatia konkrétneho uznesenia.
Ad 6. Informácia o iniciatíve ligových klubov založiť Grémium ligových klubov
Člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica prezentoval komunikáciu s prvoligovými klubmi
ohľadom ich iniciatívy založenia spoločného orgánu, ktorý by prevzal riadenie najvyššej súťaže mužov.
V diskusii predseda SF konštatoval, že v tejto súvislosti boli v minulosti pripravené všetky legislatívne
podmienky pre takúto formu riadenia súťaže. Na to je však potrebné predovšetkým zabezpečiť schválenie
novelizácie Stanov SF, čo sa už dva roky na konferencii nedarí pre vysoké kvórum uznášaniaschopnosti.

Členovia VV SF sa zhodli na tom, že pokiaľ takáto iniciatíva bude mať reálne základy a kluby prídu
s konkrétnym návrhom realizácie, VV SF nemá dôvod brániť takejto myšlienke.
Ad 7. Termínovník reprezentačných podujatí SF
Predseda SF podrobne prezentoval program všetkých reprezentačných výberov Slovenska pre nastávajúce
obdobie, ako aj termínové zmeny vynútené zo strany iných federácií. Konštatoval súčasne finančnú
zabezpečenosť plánovaných podujatí, no v tejto súvislosti konštatoval potrebu ušetrenia finančných
prostriedkov z roku 2019 na január 2020, kedy je v pláne účasť ženskej reprezentácie na veľkom
medzinárodnom turnaji na Ukrajine a účasť A-tímu na kvalifikácii o postup na MS v Chorvátsku.
Konštatoval, že v prípade potreby má SF na január dohodnutých marketingových partnerov na preklenutie
krátkodobého výpadku cash flow pre reprezentačné podujatia.
Predseda SF informoval tiež o rokovaní s prezidentom SAUŠ o účasti akademickej reprezentácie SR na MS
2020 v Poznani. SAUŠ pre SF zabezpečí úhradu účastníckych poplatkov pre mužskú reprezentáciu, SF
zabezpečí športovú prípravu a dopravu na samotné podujatie. VV SF bez pripomienok odsúhlasil účasť
mužskej reprezentácie na tomto významnom podujatí.
Ad 8. Integrácia futsalu do štruktúr SFZ
Predseda SF otvoril tému budúcnosti SF, najmä čo sa týka pokračovania činnosti organizácie po volebnej
Konferencii SF v roku 2021. D.Dobšovič konštatoval, že s najväčšou pravdepodobnosťou už nebude
kandidovať na ďalšie funkčné obdobie predsedu SF. Členovia VV SF následne diskutovali rôzne alternatívy
vývoja riadenia futsalu na Slovensku, vrátane možnosti úplnej integrácie futsalu do štruktúr SFZ.

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 9.11.2019
VV SF berie na vedomie:
1. Hlasovania per rollam v období od 17.8.2019 (schválenie: nominačná listinu rozhodcov
a delegátov SF pre súťažnú sezónu 2019/2020, zmeny v realizačnom tíme A-reprezentácie na
turnaj V4 a kvalifikáciu na MS, úpravy Rozpisu Varta Futsal Ligy 2019/2020 a Termínovníku Varta
Futsal Ligy 2019/2020 po odstúpení klubu Pinerola Bratislava tesne pred začiatkom súťaže, Rozpis
súťaže a termínovník FEJ U-20 a FEJ U-17 2019/2020, doplnenie mládežníckych družstiev FTVŠ UK
Bratislava a Bonafu Bratislava do FEJ U-20 po uzavretí prihlášok, Rozpis súťaže a termínovník
Ženskej futsalovej ligy 2019/2020)
2. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF.
3. Potrebu doplnenia príslušných ustanovení Rozpis súťaží v súvislosti s nenastúpením/odstúpením
družstva zo súťaže.
4. Iniciatívu klubov Varta Futsal Ligy zriadiť vlastný osobitný orgán, ktorý by v budúcnosti
zabezpečoval riadenie najvyššej súťaže mužov (Grémium ligových klubov).
VV SF schválil:
1. Rozhodnutie o úprave letného registračného obdobia pre súťažný ročník 2019/2020 v znení:
„Koniec letného registračného obdobia uvedený v článku 7/1/a prílohy č. 3 Registračného
a prestupového poriadku sa pre súťažný ročník 2019/2020 upravuje na 30.11.2019; to platí len pre
súťaže, ktoré k 1.11.2019 nezačali.“
2. Novelizáciu prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ (letné registračné obdobie)
3. Program a termínovník reprezentačných podujatí SF na november 2019 – marec 2020.
4. Účasť akademickej reprezentácie na MS 2020 v Poznani.
5. Spôsob poskytnutia odmeny za umiestnenie v súťažnom ročníku 2018/2019 klubu Pinerola Futsal
1994 Bratislava (použitím na úhradu splatných neuhradených mesačných zberných faktúr SFZ)
VV SF ukladá:
U.1. - 12/2019

Zverejniť rozhodnutie o úprave letného registračného obdobia pre súťažný
ročník 2019/2020 (Termín: v najbližšej ÚS, Zodpovedný: J.Ploštica)

U.2. - 12/2019

Predložiť novelizáciu prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ na
schválenie VV SFZ (Termín: 20.11.2019, Zodpovedný: D.Dobšovič)

U.3. - 12/2019

Zabezpečiť úhradu splatných neuhradených mesačných zberných faktúr klubu
Pinerola futsal 1994 Bratislava z odmeny zo súťažnej sezóny 2018/2019 (Termín:
podľa cash flow SF, Zodpovedný: D.Dobšovič)

Zapísal: D.Dobšovič
Overil: I.Záhradový, J.Ploštica

