Prípravne stretnutie VV SZMF zo dňa 12.12.2014
Zúčastnili sa: Stano Cintavý (SCY), Peter Králik (PKK), Rado Dosoudil (RDL), Javer Gusejnov
(JGV), Róbert Kmeťo (RKO), Martin Panák (MPK).
-







prípravne stretnutie zvolal prezident SZMF S.Cintavý za účelom spustenia
nevyhnutných aktivít a taktiež za účelom pripravenia podkladov na prvý VV SZMF
aktivity ktoré boli posúdenie ako prioritné boli ihneď zadelené, ostatné sa doriešia po
hlasovaní na VV č.1/2015
PREZ informoval o informáciách ktoré odzneli na VV EMF v Herceg Novi pri príležitosti
konanie euroMINI 2014.

Miesto euroMino 2015 bolo predbežné určené ako Torino (Italy)
Termín bol predbežné určený posledný júlový týždeň
Predošlé body budú definitívne schválené na VV EMF v Prahe 28.2.2015
Predbežná info o euroMini 2016 hovorí o mieste konania v Litve
Za nových členov EMF boli prijatí Srbsko a Lotyšsko. Portugalsko získalo štatút
pozorovateľa a o jeho vstupe sa bude hlasovať v Prahe.

Stručné hodnotenie vystúpenia reprezentácie SR na euroMINI 2014 (prezident SZMF
S.Cintavý)




Hlavný cieľ a to postup zo skupiny bol splnený
Výkony mužstva ako celku hodnotím pozitívne
Na záverečnej porade s Ondrejom K. sme sa zhodli, že 6 hráčov obstálo veľmi dobre a je
možné ich považovať za kostru reprezentácie. Zvyšní hráči viac či menej nenaplnili
očakávania a je predpoklad, že v ďalšom cykle budú nahradení inými adeptami.
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Je absolútne nutné aby sa repre kreovala na základe kvality prezentovanej
predovšetkým na národných majstrovstvách, ktoré budú slúžiť ako základný výberový
proces pre reprezentáciu.
Na ME slávili úspech reprezentácie ktoré zvolili podobný proces výberu a teda, k stálym
reprezentantom majúcich skúsenosti s predchádzajúcich šampionátov „prilepili“
nováčikov ktorí si post vybojovali na repre kempoch, zrazoch a podobne (Rumunsko,
Česko, Nemecko...).
Z môjho pohľadu sa v rámci našich podmienok musíme vydať podobnou cestou
Pre úspech a prezentáciu tohto športu je nutné aby sme dosiahli významnejší úspech
ako postup do osemfinále (viď hádzaná) pričom treba povedať, že vzhľadom na kvalitu
ostatných výberov sme mohli dosiahnúť max ¼ finále
Ostatné info osobne odprezentujem na VV SZMF

Z Prípravného stretnutia VV vznikli nasledovné body, info, úlohy, či výstupy:
1.

SCY navrhol sa termín VV SZMF na deň 24.1.2015 (Sobota). Miesto konania má dve
možnosti:
a) B.Bystrica ako geografický stred (miesto zatiaľ bez určenia)
b) Bratislava – kde je možnosť uskutočniť ho v zasadacej miestnosti spol. Bepon
bezplatne – k dispo projektor, PC a pod.
Účastníci z BA sa vyjadrili, že rozhodnutie ponechajú na mimobratislavských členov,
ktorých prosím o vyjadrenie do 22.12.2015

2.

Web stránka ako priorita č.1 – RDL ponúkol riešenie template stránky
www.sfmsenec.eu, s čím všetci prítomní súhlasili. Termín prvého hrubého predstavenie
stanovil RDL na 15.1.2015 pričom základnou požiadavkou bolo aby admin rozhranie
umožňovali jednoduché nahadzovanie noviniek (článkov), na ktorých by stránka mala
byť hlavne postavená. Stránka zatiaľ nebude obsahovať vlastnú výsledkovú časť, ale len
linky na výsledkové časti jednotlivých líg.
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3.

Na základe skúsenosti iných národných asociácii ako aj na základe právnych skutočností
SCY navrhol že oficiálnou doménov web stránky bude www.minifootball.sk
s prepojenými mutáciami www.minifutbal.sk a www.szmf.sk s domenou minifootball.sk
by nasledne boli vytvorené aj mailove adresy jednotlivych fukncionarov a clenov SZMF.
V zásadne iná možnosť ani nie je nakoľko stránka malyfutbal.sk je vlastníctvom BLMF.
Domény budú uhradené súkromnymi zdrojmi SCY.

4.

Návrh termínu MSSR bol veľmi dlho diskutovaný a výsledkom všetkých okolností je že
jediný vhodný termín je 20-21.jún 2015 (veľký futbal, naše súťaže, termín ME
apodobne...) Miesto konania bolo už po konaní VH predbežne označene ako Košice – na
VV bude termín aj miesto predmetom hlasovania – samozrejme potom ako
kandidatúru a aj termín odobrí viceprezident zväzu p.Mile Kovačevič (Košice).

5.

Formát MSSR – SCY navrhol formát podľa vzoru Ligy Majstrov, kde jednotlivé zväzy budú
reprezentovať majstri a nie výber líg. Podľa vzoru Ligy Majstrov by zväzy získali
miestenky v počte od 1 do max 4 , čiže z najlepších zväzov by postúpili na MSSR najlepšie
štyri celky. Počet miesteniek by v prvom roku bol predmetom „rozhodnutia od stola“
v nasledujúcich by sa začal kreovať rebríček zväzov, ktorý by v prechodnom období bral
do úvahy počet teamov a výsledky na MSSR a následne v roku XY už len výsledky presne
podľa vzoru UEFA. Tento návrhy vyplýva z toho, že mužstvá získajú motiváciu získať
nomináciu na MSSR, získať ho môže nielen víťaz najvyššej ligy ale aj vicemajster, či víťaz
pohára (ak liga má) ak si zvolí taký formát udeľovania nominácií. Účasť majstrov
(konkretných teamov) je lepšia aj z komunikačnej (marketingovej) stránky (veríme že
toto podujatie bude tiež v TV) ale aj zo stránky férovosti nominácie. Pri menších zväzov
povedzme len s jedným zástupcom je samozrejme možné že majster danej ligy si na
MSSR vezme aj hráčov iného mužstva ale bude vystupovať ako (príklad): Jedáleň Mirka
(Prešovská Uličná Liga).

Ostatní členovia jednoznačne súhlasili s týmto návrhom (formát Ligy Majstrov), doriešiť
bude nutné počet miesteniek pre jednotlivé zväzy (aj v závislosti od možnosti areálu
v KE...) ako aj zodpovedného za kreovanie formátu koeficientu pre nasadzovania do
budúcna.
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Predbežne by členmi pracovnej skupiny pre tvorbu koeficientu a nasadzovania mali byť
SCY a PKK
Toto bude predmetom diskusie a hlasovani na VV SZMF.
6. Štartovné na MSSR – bude predmetom hlasovania podľa diskusie by sa suma mala
pohybovať na úrovni 50-80 eur/mužstvo.
7. RDL poskytol info o možnosti dojednania autobusovej dopravy na MSSR v prípade
väčšieho počtu záujemcov.
8. Mužstva zo štatútom dočasného člena by mali mať možnosť nasadiť na MSSR iba jedno
mužstvo – bude predmetom hlasovania
9. SCY poveril PKK vyhotovením prezentácie o SZMF, ten poverenie prijal s termínom do
10.1.2015
10. PKK bol poverený na následnu komunikáciu na členov SZMF v súvislosti s MSSR – cieľom
je získať presný prehľad o tom, či všetky zväzy majú záujem vyslať svojich majstrov
a zástupcov na MSSR – toto sa odštartuje az po VV, kde budú schválené presne počty
teamov.
11. SCY poveril JGV skompletizovaním mailových kontaktov na všetkých členov SZMF
s termínom do 24.12.2015 – poverenie prijal
12. SCY poveril JGV komunikáciou na všetkých nečlenov SZMF s oslovením na otázku
členstva ako aj účasti na MSSR s termínom 20.1.2015 – JGV bude referovať na VV SZMF.
Poverenie prijal
13. MPK informoval o svojej stránke www.ligy.sk ktorá sa ponúka ako alternatíva
k výsledkovému servisu na malyftubal.sk – bude bližšie informovať o možnostiach.
14. SCY navrhol, aby sa okrem MSSR kde budú súťažiť majstry a najlepšie mužstvá
jednotlivých líg, udiali aspoň tri turnaje počas roka, kde by štartovali výbery líg a tieto
turnaje by boli otvorené a mohli by sa prihlásiť akékoľvek teamy. Kalendár takýchto
turnajov by bol rok dopredu a ligy by si prispôsobili program ak by prejavili záujem
štartovať na niektorom z nich. Je to dôležité na propagáciu Malého futbalu ako aj
samotného SZMF, ako aj pri príprave repre. Turnaje by sa diali pod patronátom SZMF
pričom hlavný organizátor by bol daný zväz. Bližšie v diskusii na VV (poveriť
zodpovednú osobu PKK?, termíny a miesta prvých v 2015).
15. RDL – informoval o možnosti kempu pre repre v SC – kde v ramci osobných znalosti
vedia zabezpečiť ubytovania plochy atď. Predbežne v roku 2015 počítame s jedným
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kempom. Nomináciu hráčov na kemp by robili zástupcovia jednotlivých líg. Detaily budú
predmetom diskusie na VV.
16. SCY informoval o tom, že účtovníctvo SZMF bude uzavreté za rok 2014 pôvodným
účtovníkom a následne odovzdané Revíznej komisii na posúdenie.

Ostatné témy možu vzniknúť priamo na VV č1/2015.
Prosím ostatných členov VV p.Kovačeviča, p.Neuschla a p.Kačmára aby mi dali vedieť
s ktorou variantov z bodu 1 vedia pracovať.

Vyhotovil: S.Cintavý, prezident SZMF

V Bratislave 14.12.2014
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