
 

 

Zápisnica zo 14. mimoriadneho zasadnutia VV SF 
 

V Žiline, 16.3.2020 

 

Členovia VV SF zapojení v elektronickej diskusii: 

- D. Dobšovič, J. Ploštica, Ľ. Hrmo, D.Michalčík, I.Čuhár, M. Gibala, I. Záhradový (7/8);  Z.Máté sa do 

diskusie nezapojil  

 

Úvod 

Predseda SF D. Dobšovič s ohľadom na bezpečnostno-preventívne opatrenia štátu vydané v súvislosti so 

šírením nákazy Covid-19 počnúc 13. marcom 2020 inicioval mimoriadne zasadnutie VV SF, nakoľko futsalový 

termínovník obsahuje v priebehu marca a apríla niekoľko udalostí, ktorých konanie je ovplyvnené 

opatreniami štátu alebo len samotnou ochranou zdravia súvisiacou so šírením nebezpečnej choroby. V tejto 

súvislosti požiadal členov VV SF v lehote do 16. marca 2020 o diskusiu a rozhodnutie, ako naložiť s 

futsalovým programom najbližšieho obdobia. Súčasne informoval o prebiehajúcom „prieskume“, ktorým 

Exekutíva medzi klubmi VARTA Futsal Ligy zisťuje, ako si kluby predstavujú pokračovanie najvyššej súťaže. 

Informoval, že o výsledkoch prieskumu budú členovia VV SF počas trvania diskusie (13. – 16. marca 2020) 

informovaní. 

 

Ad 1. Vplyv pandémie na reprezentačné podujatia SF 

Predseda SF prezentoval nasledovnú informáciu týkajúcu sa schválených reprezentačných podujatí: 

• Sústredenie a medzinárodný dvojzápas s Českom (22. - 25. marec, Hodonín) - po dohode s českou 

stranou bol dvojzápas zrušený. V tejto súvislosti predseda SF rozhodol aj o zrušení sústredenia. 

• Finále školských súťaží ZŠ a SŠ (19.- 20.marec resp. 24.-25.marec) sú odložené na náhradný termín 

(zatiaľ neznámy) z titulu rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. Nové termíny konania bude konzultované so SAŠŠ. 

• Medzinárodný turnaj Generali Cup (9. - 12. apríl 2020, Vsetín, ČR) - po dohode s českou stranou bol 

turnaj zrušený.  

• Turnaj v Taliansku Delle Nazioni 2020 pre výber U19/18 (25.- 29. apríl 2020) bol zrušený zo strany 

organizátora. V súčasnosti prebieha komunikácia o preložení konania na august 2020. 

• Kvalifikácia EURO W (5.-10. máj 2020, Litva) – zo strany UEFA odložená na neurčito. 

 

Predseda SF konštatoval potrebu rozhodnutia o nasledovných akciách, ktoré malo SF organizovať: 

1.) Oceňovanie Futsalistu roka 2019 TOP FUTSAL (5. apríl 2020, Levice) 

2.) Dvojzápas A-reprezentácie s Rakúskom (7. a 8. apríla, Levice/Viedeň) 

3.) Dvojzápas U16/15 reprezentácie s Ruskom (12. - 16.apríl, Piešťany) 

 

Predseda SF navrhol všetky tri akcie zrušiť s tým, aby sa oceňovanie najlepších jednotlivcov za rok 2019 

uskutočnilo inou formou a ocenenia boli odovzdané príležitostne v čo najbližšej možnej budúcnosti pri 

reprezentačných podujatiach alebo ligových zápasoch. Predseda SF súčasne predložil návrh minimálne do 

30. apríla 2020 nepripravovať žiadne reprezentačné sústredenia a ďalšie obdobie riešiť s ohľadom na 

opatrenia štátu súvisiace s pandémiou koronavírusu. V diskusii sa členovia VV SF zhodli na takomto 

postupe. 

 

Ad 2. Vplyv pandémie na Varta Futsal Ligu 2019/2020 



 

 

Predseda SF pripomenul, že všetky súťaže má SF prerušené zatiaľ do 23. marca 2020, pričom VARTA Futsal 

Liga má odohrané prvé zápasy štvrťfinále. Exekutíva SF zabezpečila medzi klubmi VARTA Futsal Ligy 

"prieskum", ako si kluby predstavujú pokračovanie súťaže. Predseda Exekutívy SF J.Ploštica po uzávierke 

hlasovania klubov konštatoval, že z prieskumu vyplynul záujem predčasne ukončiť najvyššiu súťaž (4 kluby 

boli za ukončenie, 2 proti a 1 konštatoval prispôsobenie sa rozhodnutiu). Na základe tejto skutočnosti 

tlmočil odporúčanie Exekutívy SF predčasne ukončiť Varta Futsal Ligu 2019/2020 v súlade s rozhodnutím 

klubov. Členovia SF po diskusii v následnom hlasovaní schválili toto odporúčanie a súčasne rozhodli 

o vyhlásení víťaza ligy a určení poradia pre účely účasti v UEFA Champions League 2020/2021. Titul Majster 

Slovenska v súlade so znením Rozpisu súťaže nebol pre súťažnú sezónu udelený. 

 

Ad 3. Vplyv pandémie na ostatné ligové súťaže SF 2019/2020 

Predseda SF informoval, že v juniorských súťažiach je potrebné odohrať po 3 kompletné bloky zápasov 

a v ženskej súťaži zostáva odohrať jeden zápas do kompletného dohratia súťaže (priamy zápas o 2. a 3. 

miesto, pričom víťaz súťaže a ostatné umiestnenia sú známe). Po diskusii VV SF ponechal rozhodnutie o 

dohratí oboch juniorských súťaží FEJ U-20 a FEJ U-17, ako aj ženskej ligovej súťaže, ešte otvorené. 

Definitívne rozhodnutie bude vydané neskôr s ohľadom na vývoj pandémie a s tým súvisiace opatrenia 

štátu. 

  



 

 

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 16.3.2020 

VV SF berie na vedomie: 

1. Informácie o zrušení reprezentačných podujatí z dôvodu bezpečnostných opatrení štátu 

v súvislosti so vznikom a šírením pandémie koronavírusu 

 

VV SF hlasovaním per rollam rozhodol: 

1.)   zrušiť všetky reprezentačné podujatia plánované na obdobie marec – apríl 2020, vrátane galavečera 

Top Futsal 2019, 

2.)   na základe návrhu Exekutívy SF predčasne ukončiť súťažnú sezónu Varta Futsal Ligy 2019/2020, vyhlásiť 

klub MIMEL Lučenec za víťaza Varta Futsal Ligy 2019/2020 a v súlade s výsledkami základnej časti určiť 

poradie Varta Futsal Ligy 2019/2020 nasledovne: 

1. MIMEL Lučenec 

2. MŠK Žilina FUTSAL 

3. MIBA Banská Bystrica 

4. ŠK Makroteam Žilina 

5. Futsal Team Levice 

6. MŠK MAYERSON Nové Zámky 

7. TNF Lions Prievidza 

3.)   udeliť právo účasti v UEFA Futsal Champions League 2020/2021 klubu MIMEL Lučenec. 

 

Zapísal: D.Dobšovič 

Overil: J.Ploštica, Ľ.Hrmo 

 


