Zápisnica z prípravného stretnutia VV SZMF zo dňa 15.4.2015 v Bratislave.
Zúčastnili sa: Stanislav Cintavý (SC), Peter Králik (PK), Radoslav Dosedel (RD), Javer Gusejnov (JG),
Martin Panák (MP), Róbert Kmeťo (RK).
Program:
1.) Zhrnutie najnovších informácií – Majstrovstvá Európy v malom futbale 2015 (MiniEuro 2015)
2.) Členský príspevok v Európskej minifutbalovej federácii (EMF) a dlh SZMF voči EMF
3.) Informácia o neschválenej dotácii od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ).
4.) Informácie o Majstrovstvách Slovenska 2015 (MSR 2015)

K bodu 1.)
MiniEuro 2015 sa bude konať v termíne 21.9. – 27.9.2015 v chorvátskom mestečku Vršar, ktoré je od
slovenských hraníc vzdialené 600 km. Členovia VV, ktorí prejavia záujem byť súčasťou realizačného
tímu, resp. prejavia záujem cestovať na MiniEuro, kontaktujú gen. sekretára (PK).
K bodu 2.)
a.) EMF zvýšila výšku členského príspevku na 1900 € ročne. V uvedenej sume je už zahrnutý aj
poplatok za štart na MiniEure 2015. Znamená to, že SZMF bude musieť platiť ročný poplatok 1900 €
ročne. V tomto poplatku nie je zahrnuté ubytovanie, strava ani doprava hráčov a realizačného tímu
na MiniEuro 2015.
b.) EMF informovala SZMF o dlhu vo výške 200 € z roku 2014.
K bodu 3.)
a.) SZMF nebola schválená dotácia od MŠVVŠ pre rok 2015. V tejto súvislosti boli PK a JG poverení
vytvorením oficiálnej prihlášky členov SZMF do konca apríla 2015, aby splňovala všetky potrebné
kritériá.
b.) JG bol poverený preštudovať pripravovaný nový zákon o športe, ktorý by mohol zvýšiť šance
SZMF na dotáciu.
c.) Keďže SZMF nemá momentálne žiaden príjem,(a musí uhrádzať členský príspevok EMF),
diskutovalo sa o možnosti vyberania poplatku od oblastných zväzov vo výške 1.- €/rok za každého
hráča.
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K bodu 4.)
a.) Výška štartovného na MSR 2015 je 70 € za tím.
b.) do 30.4.2015 sú oblastné zväzy povinné nahlásiť počet tímov, ktoré sa zúčastnia na MSR 2015.
c.) súpiska tímov nie je počtom hráčov limitovaná
d.) v prípade, ak nominovaný tím nemá dostatok hráčov, môže povolať max. 3 externých hráčov. Títo
hráči však musia byť hráčmi oblastného zväzu, z ktorého je nominovaný daný tím
e.) do 17.6.2015 je potrebné nahlásiť kompletné súpisky nominovaných tímov a zaplatiť poplatok
za štart na MSR 2015.
f.) PK bol poverený kontaktovať Mileho Kovačeviča ohľadom ubytovacích kapacít, sprievodného
programu a regionálnej TV
g.) PK bol poverený informovať VV do 8.5.2015 o počte zúčastnených tímov na MSR 2015,
h.) PK využije kontakty a pozve RTVS na MSR 2015 a pokúsi sa vydať tlačovú správu o MSR na portáli
Topky.sk
i.) RK využije kontakty a pozve TV JOJ, TV Markízu a RTVS na MSR 2015 a pokúsi sa vydať tlačovú
správu o MSR na portáli Aktuality.sk
j.) MK využije kontakty a pokúsi sa vydať tlačovú správu o MSR v papierových novinách.
k.) SC využije kontakty a pokúsi sa vydať tlačovú správu o MSR na portáloch – Čas.sk, Šport7.sk a iné.
Vypracoval v Bratislave dňa 19.4.2015: Peter Králik.
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