
 

 

Zápisnica z 16. zasadnutia VV SF 
 

Videokonferencia, 13.6. + 18.6.2020 

 

Prítomní členovia VV SF: 

D. Dobšovič, J. Ploštica, Ľ. Hrmo, D. Michalčík, I. Čuhár, M. Gibala, I. Záhradový, J.Kamenský, Z.Maté, 

R.Sedlárik (10/10) 

 

Prítomné prizvané osoby:  

M. Kováčik (koordinátor futsalu pri SFZ), M. Matula (koordinátor futsalu pri SFZ), V. Badura (kontrolór SF) 

 

Program: 

1. Spôsob riadenia súťaží SF v sezóne 2020/2021 

2. Rozpis 1.SLF 2020/2021 

3. Online diskusia s klubmi ohľadom Rozpisu 1.SLF 2020/2021 

4. Príloha č. 3 Registračný a prestupový poriadok SFZ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF 

6. Návrat ku Konferencii SF 2020 

7. Rozpis 1.SLF 2020/2021 

8. Predčasné ukončenie mládežníckych súťaží 2019/2020 

9. Balík opatrení na zmiernenie dopadov predčasného ukončenia Varta Futsal Ligy 2019/2020 a 

bezpečnostných opatrení štátu počas pandémie koronavírusu na kluby SF 

10. Rôzne 

 

Úvod 

Predseda SF D. Dobšovič privítal prítomných na 16. zasadnutí VV SF konajúceho sa opäť prostredníctvom 

videokonferencie; osobitne privítal nových členov VV SF zvolených na konferencii 30.5.2020 Jozefa 

Kamenského a Romana Sedlárika. Pripomenul, že súčasťou zasadnutia bude online diskusia so zástupcami 

klubov ohľadom prípravy Rozpisu 1.SLF pre súťažný ročník 2020/2021. V tejto súvislosti súčasne oboznámil 

členov VV o nastavení programu zasadnutia tak, aby do začiatku diskusie s klubmi boli medzi členmi VV 

prediskutované spôsoby riadenia súťaží a návrhy na úpravu Rozpisu pre nastávajúcu sezónu, ktoré by mali 

byť predstavené klubom ako návrhy VV SF.  

 

Ad 1. Spôsob riadenia súťaží SF v sezóne 2020/2021 

Predseda SF pripomenul závery konferencie ovplyvňujúce problematiku riadenia súťaží, nakoľko 

konferencia nezvolila predsedu Exekutívy (Komisie pre riadenie súťaží SF) a neschválením stanov nedošlo 

ani k zriadeniu Grémia ligových klubov. VV sa musel s touto situáciou vysporiadať, keď doteraz poverený 

predseda Exekutívy J.Ploštica odmietol pokračovať vo výkone tejto funkcie. Funkciu povereného predsedu 

odmietol už na predchádzajúcom zasadnutí aj navrhovaný člen I.Čuhár. Predseda SF v tejto súvislosti 

informoval, že po konferencii obdržal návrh R.Sedlárika, že by sa uchádzal o funkciu povereného predsedu 

Exekutívy. Súčasne predstavil aj návrh nového modelu riadenia súťaží spočívajúci v pozastavení činnosti 

Exekutívy a prevzatí riadenia súťaží do kompetencie VV SF, s výnimkou činností súvisiacich s riadením 

rozhodcov a delegátov a činností spojených s administráciou ISSF pre všetky súťaže. Následne odovzdal 

slovo R.Sedlárikovi, aby prezentoval svoj návrh koncepcie a personálneho obsadenia Exekutívy pri 



 

 

prípadnom jeho poverení do funkcie predsedu Exekutívy. V následnej diskusii členovia VV SF konštatovali 

najmä nedostatok skúseností s riadením súťaží u R.Sedlárika a dospeli k záveru, že v súčasnosti bude 

vhodnejší model riadenia navrhnutý predsedom SF. VV SF sa dohodol pre nastávajúcu súťažnú sezónu na 

pozastavení činnosti Komisie pre riadenie súťaží SF, vytvorení novej odbornej komisie - Komisie pre riadenie 

rozhodcov a delegátov, presune administrácie ISSF na pracovníkov futsalu na SFZ (M.Matula, M.Kováčik), 

ponechaní činnosti matriky v kompetencii člena VV SF I.Čuhára a ponechaní ostatných športovo-

technických činností spojených so všetkými súťažami v kompetencii VV SF. D.Dobšovič navrhol, aby 

gestorom činností zostávajúcich v kompetencii VV SF bol R.Sedlárik, s čím členovia VV SF súhlasili. 

 

Ad 2. Rozpis 1.SLF 2020/2021 

Predseda SF D.Dobšovič a doterajší poverený predseda Exekutívy J.Ploštica prezentovali návrhy úprav 

Rozpisu 1.SLF pre sezónu 2020/2021, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe a ktoré navrhujú predložiť klubom 

v rámci diskusie (matričné konania pre 2.SLF riadenú iným informačným systémom ako ISSF, nový spôsob 

nahrávania videozáznamov zo stretnutí, nasadzovanie tretích rozhodcov, zníženie administratívnej záťaže 

písomného charakteru pri príprave stretnutí, zrušenie napomínaní žltými kartami po základnej časti, 

zníženie štartovného na 1 eur, zmena v sankcionovaní rozhodcov a delegátov, a pod.).  

 

Ad 3. Online diskusia s klubmi ohľadom Rozpisu 1.SLF 2020/2021 

J.Ploštica oboznámil prítomných s procesom pripomienkovania Rozpisu a osobitne poďakoval všetkým, 

ktorí sa podieľali na pripomienkovaní Rozpisu. Následne postupne detailne prezentoval jednotlivé návrhy 

úprav Rozpisu, ktoré predložili kluby, členovia VV, či iní členovia SF. Z konštruktívnej diskusie zástupcov 

klubov vyplynuli závery, ktoré na pokračujúcom zasadnutí VV členovia prerokujú a zapracujú do finálneho 

znenia Rozpisu. 

 

Ad 4. Príloha č. 3 Registračný a prestupový poriadok SFZ 

Predseda SF informoval členov VV SF o tom, že  VV SFZ neprerokoval žiadosť SF o schválenie prílohy č. 3 

Registračného a prestupového poriadku SFZ z dôvodu, že tesne pred rokovaním VV SFZ klub MŠK Žilina 

futsal prostredníctvom B.Škorca predložil pripomienku ku zneniu schválenému vo VV SF vo februári 2020. 

Predseda SF v tejto súvislosti pripomenul celý proces pripomienkovania futsalovej prílohy RaPPu, ktoré 

prebiehalo od augusta 2019 do februára 2020. Požiadal člena VV SF, zástupcu MŠK Žilina, M.Gibalu 

o vysvetlenie nepochopiteľného kroku ich klubu pred schvaľovaním vo VV SFZ. M.Gibala konštatoval, že 

nie je pripravený na diskusiu k tomuto problému, pričom uviedol, že pripomienky B.Škorca boli 

predložené k iným častiam prílohy RaPPu, než sa dávali schvaľovať. Prevažná väčšina členov v diskusii 

hodnotila tento krok žilinského klubu ako neprijateľný a dištancovala sa od konania zástupcu klubu MŠK 

Žilina. Členovia VV SF v diskusii rozhodli o tom, že príloha č. 3 RaPPu bude SFZ opätovne predložená bez 

akýchkoľvek nových úprav, t.j. v znení, v akom bola schválená vo februári na zasadnutí VV SF v Lučenci. 

 

----------------- Vzhľadom na neskorý nočný čas sa členovia VV dohodli na prerušení zasadnutia a na jeho 

pokračovaní dňa 18.6.2020 videokonferenciou ----------------------------------------------------------------------- 

 

Ad 5. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF 

Predseda SF predložil prehľad plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF: 

• Splnené: U.1. – 15/2019, U.2. – 15/2019 

• Nesplnené: U.5. - 11/2019: Spracovať detailnú pasportizáciu hál, súťaží a kontaktov na miestnej 

a okresnej úrovni (Termín: 30.11.2019, Zodpovedný: M.Kováčik, M.Matula) – predseda SF 

informoval, že obdržal výstup tejto úlohy, ktorú však považuje za nezvládnutú a výstup nemá 



 

 

žiadnu relevantnú hodnotu. Zodpovedné osoby spracujú úlohu opätovne v náhradnom termíne 

31.7.2020.  

 

Ad 6. Návrat ku Konferencii SF 2020 

Predseda SF konštatoval, že zápisnica z konferencie bola zaslaná overovateľom na overenie. Keďže 

overenie bolo zrealizované iba od overovateľa J.Šimka, požiadal druhého overovateľa, člena VV SF 

R.Sedlárika o informáciu. R.Sedlárik konštatoval správnosť zápisnice.  

Predseda SF informoval, že povinnosti spojené s podaním daňového priznania a účtovnej závierky 

a zverejnením Výročnej správy za rok 2019 boli splnené a oznámil, že kompletná dokumentácia 

z konferencie môže byť zverejnená na webstránke SF. Predseda SF tiež poďakoval za prípravu konferencie 

M.Matulovi a J.Plošticovi a navrhol schváliť im odmenu v úhrnnej výške 800 eur, s čím sa VV SF stotožnil.  

Predseda SF sa vrátil k situácii, že na Konferenciu bolo omylom predložené znenie novelizácie stanov 

o jednu verziu staršie, než malo byť, pričom rozdiel medzi týmito verziami spočíval len v počte, o ktorý sa 

mal znížiť počet členov VV od najbližších volieb (9 resp. 7). V tejto súvislosti sa kriticky vyjadril ku konaniu 

niektorých členov SF, vrátane členov VV SF a pracovníka SFZ, ktorí o tejto chybe vedeli ešte pred 

konferenciou, no nikoho z osôb pripravujúcich konferenciu na to neupozornili, a to ani pred ani počas 

konferencie. Predseda SF hodnotil tento úmyselný krok týchto osôb za podraz voči futsalu, keďže zrejme 

z tohto dôvodu novelizácia stanov nebola schválená. Poznamenal, že takéto osoby by mali zvážiť svoje 

pôsobenie vo vrcholných pozíciách SF. 

 

Ad 7. Rozpis 1.SLF 2020/2021 

Predseda SF informoval o spracovaní „paragrafového“ znenia Rozpisu 1.SLF 2020/2021 v intenciách záverov 

z prvej časti zasadnutia VV SF a z diskusie s klubmi. Členovia VV SF v diskusii komunikovali základné úpravy 

tohto dokumentu, pričom M.Gibala navrhoval zmenu v časti C.2/d ohľadom spôsobu vyplácania odmeny 

klubom za umiestnenie vo Varta Futsal Lige. VV SF jeho návrh spočívajúci v jednorázovom vyplatení odmeny 

do 30.júna odmietol. Rozpis najvyššej mužskej súťaže bol následne schválený s tým, že termínovník 1.SLF 

bude v intenciách článku B.3/a dopracovaný bezodkladne po tom, ako bude v UEFA schválený 

medzinárodný termínovník 2020/2021 a upresnený septembrový termín medzinárodného dvojstretnutia 

A-tímu s Francúzskom. V súvislosti s nahrávaním videozáznamov prezentoval J.Ploštica návrh využitia 

aplikácie SPORT.VIDEO, ktorá by pri správnom a plnom využívaní vytvorila nový mediálny priestor pre kluby 

i SF. Členovia VV SF v tejto súvislosti schválili obstaranie licencie na realizáciu tohto projektu. 

 

Ad 8. Predčasné ukončenie mládežníckych súťaží 2019/2020 

Predseda SF sa vrátil k emailovému hlasovaniu o predčasnom ukončení mládežníckych súťaží, ktorým VV SF 

na základe odporúčania klubov (7:4) rozhodol o ukončení oboch juniorských súťaží FEJ U-20 a FEJ U-17 

2019/2020. Konštatoval, že člen VV M.Gibala mal záujem otvoriť druhú časť hlasovania ohľadom určenia 

víťaza a konečného poradia a odovzdal mu slovo. M.Gibala následne prezentoval svoj návrh, aby bol 

vyhlásený Majster Slovenska v oboch kategóriách, resp. víťaz oboch líg a konečné poradie, aj keď do konca 

týchto súťaží zostávalo odohrať ešte po 6 kôl. V diskusii a následnom hlasovaní členovia VV sa priklonili 

k názoru, že neexistuje legislatívna možnosť k takému kroku pristúpiť a ani nie je nutnosť poradie určovať 

pre účely postupu, zostupu, či účasti v európskych súťažiach, ako tomu bolo v prípade mužskej súťaže. VV 

SF hlasovaním schválil predčasné ukončenie oboch juniorských súťaží v priebežnom poradí po 14. kole a 

v intenciách platného Súťažného poriadku SF rozhodol nevyhlásiť víťaza ani konečné poradie týchto súťaží. 

 

Ad 9. Balík opatrení na zmiernenie dopadov predčasného ukončenia Varta Futsal Ligy 2019/2020 a 

bezpečnostných opatrení štátu počas pandémie koronavírusu na kluby SF 



 

 

Predseda SF sa vrátil k návrhu balíka opatrení na zmiernenie dopadov predčasného ukončenia Varta Futsal 

Ligy na kluby, ktoré na 15. zasadnutí VV SF schválil. Pripomenul, že členovia VV SF sa 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). 

V súvislosti s predĺžením lehoty na prihlasovanie sa do Varta Futsal Ligy 2020/2021 a s ohľadom na prípadnú 

kvalifikáciu o postup do ligy a predpokladaný začiatok súťažnej sezóny 2020/2021 predseda SF navrhol 

konkrétny termín lehoty na prihlasovanie sa do súťaže, a to 31.7.2020. Na tejto lehote sa VV SF dohodol 

a nechal ju zapracovať do znenia Rozpisu Varta Futsal Ligy 2020/2021.  

V súvislosti so zrušením štartovného pre súťažný ročník 2020/2021 Varta Futsal Ligy J.Ploštica predstavil 

návrh zmeny v tom smere, aby štartovné z praktických dôvodov bolo znížené na 1 eur. Po krátkej diskusii 

sa členovia VV SF zhodli na tejto úprave. 

V súvislosti so znížením poplatkov klubov za delegované osoby v súťažnom ročníku Varta Futsal Ligy 

2020/2021 predložil J.Ploštica iný návrh, ktorý by nahradil pôvodný návrh na zníženie poplatkov. Následne 

prezentoval projekt podpory mládežníckych trénerov v družstvách klubov hrajúcich mládežnícke súťaže SF, 

v zmysle ktorého by boli počas hlavnej sezóny (cca 6 mesiacov) finančne podporovaní tréneri s trénerskou 

futsalovou licenciou SFZ reálne pôsobiaci v jednotlivých mládežníckych družstvách klubov, ktorí budú spĺňať 

podmienky a požiadavky stanovené osobitným predpisom. Po krátkej diskusii sa členovia VV zhodli na tejto 

podpore, ktorá by predstavovala v úhrnnej výške cca 12 tis. eur na sezónu 2020/2021. 

 

Ad 10. Rôzne  

Predseda SF prezentoval požiadavku štatutárneho zástupcu klubu Wild Boys Bratislava ohľadom 

predčasného ukončenia prestupu s obmedzením u dvoch hráčov pôsobiacich v kluboch 1.SLF. V tejto 

súvislosti požiadal o upresnenie problematiky I.Čuhára, povereného vedením matriky SF, ktorý detailne 

prezentoval prípad a svoje rozhodnutie. Členovia VV SF sa zhodli na tom, že postup matriky bol správny a 

v intenciách RaPPu nie je v tomto prípade priestor na predčasné ukončenie prestupu s obmedzením. 

Predseda SF otvoril tému podpory družstiev, ktoré hrajú najvyššiu súťaž mužov výlučne so slovenskými 

hráčmi, ktorá vyplynula z niektorých názorov počas online diskusie s klubmi. Následnou komunikáciou 

členovia VV došli k záveru, že takáto forma podpory nie je systémová a nebude v nastávajúcom období 

detailnejšie pripravovaná a aplikovaná. 

Predseda SF následne odovzdal slovo M.Gibalovi, ktorý predtým emailom poslal členom VV SF niekoľko 

otázok, resp. pripomienok. Požiadal o informáciu k passportizácii hál a miestnych organizácií, na čo dostal 



 

 

odpoveď v rámci plnenia uznesení, že výsledok práce M.Matulu a M.Kováčika je nepostačujúci a celá 

passportizácia bude musieť byť dopracovaná. Ďalej požiadal o informáciu, či by mohol dostať k dispozícii 

starú webstránku SF, na čo mu bolo odpovedané, že celá záloha starej webstránky je umiestnená na 

novom webe SF a je verejne dostupná. 

 

  



 

 

UZNESENIA z VV SF, zo dňa 18.6.2020 

VV SF berie na vedomie: 

1. Závery z online diskusie členov VV SF so zástupcami klubov k Rozpisu 1.SLF 2020/2021. 

2. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV SF. 

3. Odporúčanie klubov na predčasné ukončenie juniorských súťaží FEJ U-20 a FEJ U-17. 

4. Informáciu predsedu SF o splnení povinnosti podať daňové priznanie, účtovnú závierku a Výročnú 

správu za rok 2019 príslušným inštitúciám. 

 

VV SF schválil: 

1. Nový model riadenia súťaží pre súťažnú sezónu 2020/2021 a v tej súvislosti pozastavil činnosť 

Komisie pre riadenie súťaží SF (Exekutívy SF) a účinnosť Štatútu tejto komisie. 

2. Vytvorenie Komisie pre riadenie rozhodcov a delegátov SF. 

3. Opätovné predloženie prílohy č. 3 Registračného a prestupového priadku SFZ na schválenie VV 

SFZ v znení tak, ako bol schválený VV SF na zasadnutí vo februári v Lučenci. 

4. Odmenu pre M.Matulu a J.Plošticu za činnosti spojené s prípravou konferencie v úhrnnej výške 

800 eur. 

5. Rozpis 1.SLF 2020/2021 a termín 31.7.2020 na prihlasovanie do 1.SLF 2020/2021 

6. Predčasné ukončenie juniorských súťaží FEJ U-20 a FEJ U-17 súťažného ročníka 2019/2020 

v priebežnom poradí po 14. kole a v tejto súvislosti rozhodol nevyhlásiť víťaza ani konečné poradie 

týchto súťaží. 

7. Obstaranie licencie pre aplikáciu SPORT.VIDEO. 

8. Balík opatrení na zmiernenie dopadov predčasného ukončenia Varta Futsal Ligy 2019/2020 a 

bezpečnostných opatrení štátu počas pandémie koronavírusu na kluby SF v úprave znenia zo 16. 

zasadnutia VV SF. 

 

VV SF ukladá: 

U.1. - 16/2020 Predložiť prílohu č. 3 Registračného a prestupového priadku SFZ na schválenie VV 

SFZ v schválenom znení z februára 2020  (Termín: 15.6.2020, Zodpovedný: 

D.Dobšovič) 

U.2. - 16/2020 Spracovať detailnú pasportizáciu hál, súťaží a kontaktov na miestnej a okresnej 

úrovni – náprava nedostatočne splnenej úlohy U.5. - 11/2019 (Termín: 31.7.2020, 

Zodpovedný: M.Kováčik, M.Matula) 

U.3. - 16/2020 Predložiť schválené znenie Rozpisu 1.SLF 2020/2021 klubom a zverejniť ho na 

webstránke  (Termín: bezodkladne, Zodpovedný: D.Dobšovič) 

 

Zapísal: D.Dobšovič 

Overil: J.Ploštica, Ľ.Hrmo 

 


