Zápisnica z 13. zasadnutia VV SF
V Lučenci, 23.2.2020
Prítomní členovia VV SF:
D. Dobšovič, J. Ploštica, Ľ. Hrmo, D. Michalčík, I. Čuhár (5/8)
Prítomné prizvané osoby:
M. Kováčik (koordinátor futsalu pri SFZ), V. Badura (kontrolór SF)
Neprítomné/ospravedlnené prizvané osoby:
Z. Máté, M. Gibala, I. Záhradový (členovia VV SF), M. Matula (koordinátor futsalu pri SFZ)
Program:
1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
2. Prerokovanie úplného znenia novelizácie prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ
3. Informácia J.Plošticu k činnosti Exekutívy SF
4. Vstup klubov do súťaží SF 2019/2020
5. Termínovník reprezentačných podujatí SF
6. Organizačné zabezpečenie vyhlasovania ankety Top Futsal 2019
7. Organizačné zabezpečenie Konferencie SF 2020
Úvod
Predseda SF D. Dobšovič privítal prítomných na 13. zasadnutí VV SF konajúceho sa tesne po skončení
seminára rozhodcov a delegátov SF, ktorého sa zúčastnil aj zástupca UEFA p. Pedro Galan. V tejto súvislosti
vyzdvihol skutočnosť, že SF je prvou európskou krajinou, v ktorej boli oficiálne prezentované nové pravidlá
futsalu, a poďakoval J.Plošticovi za kompletné zabezpečenie tejto akcie.
Ad 1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF
Predseda SF predložil prehľad plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF:
• Splnené: U.1. – 12/2019, U.2. – 12/2019
• Prebiehajúce: U.3. – 12/2019 (predseda SF konštatoval, že úhrada bude realizovaná po aprílovej
alebo júlovej tranži zmluvného príspevku zo SFZ)
• Nesplnené: U.5. - 11/2019 (M.Kováčik informoval, že pasportizácia je prakticky hotová a v blízkej
dobe bude predložená členom VV SF)
Ad 2. Prerokovanie úplného znenia novelizácie prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ
Predseda SF informoval, že po doručení emailov od členov VV SF M.Gibalu a D.Michalčíka sa rozhodol
stiahnuť dokument z procesu schvaľovania VV SFZ a predložiť ho na opätovné prerokovanie vo VV SF.
Členovia VV SF detailne preštudovali všetky navrhované znenia novelizácie (čl. 7 ods. 1 a 2, čl. 10 ods. 3, čl.
11 ods. 2), bez ďalších úprav.
Ad 3. Informácia predsedu Exekutívy SF k činnosti tohto orgánu
Člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica detailne informoval o činnosti riadiaceho orgánu
v doterajšom priebehu sezóny, naprieč všetkými odbornými subkomisiami. Prezentoval výstupy zo

stretnutia klubov k problematike grémia ligových klubov, popísal problémy vzniknuté pri riadení súťaží
a s tým súvisiace riešenia, predstavil myšlienky a návrhy pre ďalšie vylepšovanie činnosti, novopripravované
ankety pre fanúšikov futsalu, informoval o úpravách a doplneniach novej webstránky SF, informoval
o výstupoch rokovaní so zástupcom UEFA Pedrom Galanom. Predstavil aj návrh, ktorého predmetom je
ďalšie rozšírenie mládežníckych súťaží o súťaž žiakov, zatiaľ bez určenia presnej vekovej kategórie. Diskusia
poukázala na to, že bude potrebné v tejto súvislosti zabezpečiť širšiu analýzu súčasnej vekovej štruktúry
mládežníckych kategórií vo väzbe na požiadavky klubov účinkujúcich v súťažiach SF.
Ad 4. Vstup klubov do súťaží SF 2019/2020
Člen VV SF poverený riadením Exekutívy SF J.Ploštica informoval o potrebe pripraviť legislatívne podmienky
na vstup nových klubov do najvyššej súťaže mužov, keďže v regiónoch sa druholigová súťaž 2019/2020 hrala
iba v bratislavskom regióne. V diskusii členovia VV SF opätovne rozoberali tému nízkeho počtu klubov
zaujímajúcich sa o účasť v najvyšších súťažiach SF, stotožnili sa návrhom J.Plošticu umožniť aj klubom
nehrajúcim druholigovú súťaž 2019/2020 vstúpiť do Varta Futsal Ligy 2020/2021 a dohodli sa na spracovaní
príslušnej úpravy v rámci Rozpisu súťaže 2020/2021.
Ad 5. Termínovník reprezentačných podujatí SF
Predseda SF podrobne prezentoval program všetkých reprezentačných výberov Slovenska pre nastávajúce
obdobie apríl – jún 2020, v ktorom dominuje príprava mládežníckej reprezentácia U18/19 na
budúcoročnú kvalifikáciu o postup na ME a záverečná časť prípravy ženskej reprezentácie na májovú
predkvalifikáciu ME v Litve.
Ad 6. Organizačné zabezpečenie vyhlasovania ankety Top Futsal 2019
Predseda SF predstavil návrh spojenia aprílového reprezentačného dvojzápasu s Rakúskom s organizáciou
galavečera Top Futsal 2019. Informoval, že podujatie sa uskutoční v nedeľu 5.4.2020 v Leviciach, k čomu už
prebehli rokovania s p. Číkom ako zástupcom organizátora v Leviciach. VV SF sa bez výhrad stotožnil s touto
myšlienkou a poveril koordinátora futsalu pri SFZ M.Kováčika kompletnou prípravou podujatia
a priebežnou konzultáciou s predsedom SF. Samotnú anketu, vrátane jej prezentácie na webstránke
zabezpečí v dohodnutých termínoch J.Ploštica.
Ad 7. Organizačné zabezpečenie Konferencie SF 2020
Predseda SF informoval o potrebe prípravy riadnej konferencie. S ohľadom na termínovník SF sa členovia
VV SF dohodli na termíne konania v sobotu 30.mája 2020. Miesto konania bude určené neskôr.

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 23.2.2020
VV SF berie na vedomie:
1. Hlasovania per rollam v období od 9.11.2019 (schválenie: zmeny v realizačnom tíme Areprezentácie na kvalifikáciu na MS)
2. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF.
3. Stiahnutie novely prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ zo schvaľovania VV SFZ
a jej opätovné prerokovanie bez ďalších úprav.
4. Správu o činnosti Exekutívy SF.
VV SF schválil:
1. Vytvorenie mládežníckej súťaže žiakov od súťažnej sezóny 2020/2021.
2. Legislatívnu úpravu pre zabezpečenie vstupu nových klubov do baráže o postup do najvyššej
súťaže mužov 2020/2021.
3. Program a termínovník reprezentačných podujatí SF na apríl – jún 2020.
4. Termín konania riadnej Konferencie SF 2020.
VV SF ukladá:
U.1. - 13/2019
U.2. - 13/2019

Predložiť novelizáciu prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ na
schválenie VV SFZ (Termín: bezodkladne, Zodpovedný: D.Dobšovič)
Realizovať organizačné zabezpečenie galavečera Top Futsal 2019 (Termín:

priebežne, Zodpovedný: M.Kováčik, D.Dobšovič)
U.3. - 13/2019

Zabezpečiť prípravu a spracovanie ankiet Top Futsal 2019 (Termín: priebežne,

Zodpovedný: J.Ploštica)
U.4. - 13/2019

Vyhlásiť konanie Konferencie SF v súlade so Stanovami SF a Rokovacím poriadkom
SF (Termín: v zmysle noriem SF, Zodpovedný: D.Dobšovič)

Zapísal: D.Dobšovič
Overil: Ľ.Hrmo, J.Ploštica

