Výkonný výbor SZMF zo dňa 24.1.2015 v Banskej Bystrici
Zúčastnili sa: Stano Cintavý (SCY), Peter Králik (PKK), Radoslav Dosedel (RDL), Javer Gusejnov
(JGV), Martin Panák (MPK), Mile Kovačevič (MKC), Luděk Neuschl (LNL)
Ospravedlnili sa: Róbert Kmeťo (RKO), Ondrej Kačmár (OKR)
1. Dohodnutý termín spustenia stránky www.minifutbal.sk do 20.2 - zodpovedný RDL.
Doména je zakúpená. Hosting prisľúbil poskytnúť MPK.
Keďže ide o prioritu, RDL a MPK potvrďte prosím tieto termíny.
2. Termín MSRMF určený na 20 - 21. júna 2015 v Košiciach. Podrobnejšie propozície
MSRMF budú k zverejnené neskôr.
- Hlavný usporiadateľ je Košická nová liga (KNL) zosobnená vo viceprezidentovi
MKC.
- Formát turnaja – štartovať budú jednotlivé mužstvá z líg na základe pridelených
miesteniek podľa koeficientu pripravenom SCY. Ligy tak delegujú mužstvá podľa
poradia vo svojej lige, prípadne môžu delegovať víťaza ligového pohára (ak sa
organizuje).
- Za mužstvá nominované ligami môžu nastúpiť aj hráči iných mužstiev v rámci
danej ligy (môžu urobiť výber ligy). V rámci turnaja však jeden hráč môže
štartovať len za jedno mužstvo.
- Každá liga do 31.3.2015 potvrdí či predbežné obsadí počet miest im pridelených
(počty miesteniek podľa koeficientu budú členom SZMF zaslané SCY, PKK).
- Ihrisko bude na živej tráve o medzinárodných rozmeroch minimum 26*46m,
s bránkami o rozmere 4*2m. Ihriska budú dve.
- V prípade zásadnej nepriazne počasia je náhradná alternatíva použite ihriska
s umelou trávou, kde sa odohrá vo formáte 4+1.
- Mužstvá štartujúce na MSRMF musia nastúpiť na zápas v rovnakom odeve,
číselne odlíšenom.
- Štartovné na jedno mužstvo bolo stanovené vo výške 60 €, pričom je na
jednotlivých ligách či túto sumu uhradia z rozpočtu líg alebo to budú hradiť
priamo mužstvá.
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VV stanovil nasledovný organizačný tím MSRMF s pridelenými zodpovednosťami:
a) Hlavný organizátor turnaja (garant) v kompetencii komunikácia s mestom,
zdravotníkmi, úrady atď. – MKC.
b) Zodpovedný za prihlášky, komunikáciu s tímami a ligami – PKK.
c) Zodpovedný za nomináciu rozhodcov a harmonogram zápasov – SCY.
d) Zodpovedný za on-line web na stránkach miniligy.sk MPK a offline na stránke
minifutbal.sk – RDL.
e) Zodpovedný za kontakt a prípadnú organizáciu médií – RKO.
f) RDL bol poverený na zistenie možnosti prenájmu prenosnej tribúny do 31.3.2015.
3. JGV informoval že eviduje záujem 3 nečlenov SZMF o účasť na MSRMF: Spišská Nová
Ves, Martin a Pezinok. VV odsúhlasil a pridelil po jednej miestenke každému
záujemcovi o MSRMF.
4. Zo štartovného, ak sa nezíska sponzor, sa ďalej hradí zdravotná služba, trofeje, dresy
rozhodcom s nášivkami a odmena rozhodcom vo výške 50 €/2 dni (+ ubytovanie
a cestovné náklady)
5. PKK bol poverený vypracovaním agendy prihlášky do SZMF – zatiaľ bez uvedenia
termínu, nakoľko to vyplynie aj z odpovedí Ministerstva školstva ohľadom dotácií
(aby bola v súlade).

6. VV sa zaoberal kreovaním komisií, ktoré slúžia ako poradný orgán vedeniu SZMF
a. Komisia pre granty, dotácie a legislatívno-právna – vedením komisie bol
poverený JGV.
b. Komisia pre národný tím a turnaje s tým súvisiace bude spadať priamo pod
prezidenta SZMF SCY (členom komisie budú viacerí členovia VV priebežne
oslovení pre riešenie parciálnych záležitosti pričom OKR bude mať pôsobnosť
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priamo pri reprezentačnom tíme). Prezident je tak zodpovedný za
vypracovanie plánu reprezentačného tímu, jeho skladbu, tvorbu a pod.
c. Komisia rozhodcovská – členmi budú LNL a SCY.
d. Komisia mládeže bola toho času neobsadená.
e. Komisia pre PR a média – komisia bola predbežne obsadená viacerými členmi
vedenia s rozdelením kompetencií (PKK, JGV, RDL, MPK, RKO). Oblasť PR
a prezentácie SZMF smerom navonok budú spadať pod pôsobnosť
generálneho sekretára SZMF (PKK), ktorý bude na najbližšom VV informovať
o postupe. Komisia je poradný orgán a vzhľadom na široké pole pôsobnosti
budú rozdelené úlohy medzi jednotlivých členov VV.
i. Marketingový plán, marketingová os (PKK, JGV?).
ii. Web prezentácia (RDL).
iii. Kooperácia s portálom miniligy.sk (MPK) – návrh možnej partnerskej
spolupráce do budúcna.
iv. Spolupráca s médiami TV, print, atď.
7. Menovanie účtovníka – presun na ďalšiu VV. Účtovné podklady budú odovzdané p.
Mališovi (revízna komisia) koncom 02/2015.
8. Termín ďalšieho VV stanovený na 05/2015.
9. Podľa posledných informácií od EMF stále nie je známy termín a dokonca ani
definitívne miesto Majstrovstiev Európy – podľa vyjadrenia EMF by sa definitívny
termín a miesto malo potvrdiť na VV EMF V Prahe.
10. VV EMF sa za SZMF zúčastnia SCY, PKK a JGV v termíne 28.2 – 1.3 v Prahe. Náklady na
cestu a ubytovanie si hradia z vlastných prostriedkov, ktoré môžu byť v prípade
získania financií refundované.
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