
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY  

BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 

13. 7. - 14. 7. 2015 V BRNĚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Přítomni za SR BSMK: 

 

Dr. Filip Juda 

Ing. Pavel Rosenbach 

Mgr. René Pazdera 

 

Hosté: 

 

Tomáš Balabán 

Roman Gömö 



1. Zahájení jednání, volba zapisovatele, seznámení s programem. 

2. Kontrola úkolů z předchozího zasedání Správní rady BSMK (dále jen „SR“): 

- SR pověřila R. Pazderu organizací zimního turnaje na Srbské. Turnaj proběhne podle 

možností pronajímatele (nafukovací hala). 

- F. Juda se pokusí zajistit účastníky ligy firem oslovením bank, pojišťoven a 

podobných institucí tak, aby byla tato znovuspuštěna od sezóny 2016/2017.  

- R. Pazdera dále vede jednání s pronajímatelem hřiště na Chalabalově, resp. MČ Brno - 

Kohoutovice ohledně možnosti vyznačení brankoviště tenkou čarou.  

 

3. Hřiště Za Lužánkami: 

a) od jara 2015 se posílilo osvětlení (zprovoznění více světel), 

b) od jara 2015 jsou nové sítě ve všech brankách, 

c) lajnování probíhá každých 14 dní, vyřezání umělé trávy a nabarvení není možné, 

d) nezakryté žlábky u hřiště jsou zasypávány štěrkem. 

 

4. SR rozhodla o zavedení baráže při sestupu z 2. ligy a dále postupech a sestupech 

z nižších lig. Z každé soutěže vyjma Superligy půjdou do baráže týmy na prvním a 

druhém místě nad přímým sestupem, resp. první a druhý celek pod přímým postupem. 

V praxi to bude vypadat tak, že tým na 9. místě 2. ligy bude hrát dvojzápas s týmem 

na 4. místě ve 3. lize a tým na 10. místě 2. ligy sehraje dvojzápas s týmem na 3. místě 

v tabulce 3. ligy. Vše bude barevně označeno v tabulkách každé ligy na webu 

www.malakopanabrno.cz. Termíny pro sehrání těchto zápasů budou určeny v zimní 

přestávce ještě před startem jarní části. Pronájmy hřiště a odměny rozhodčím budou 

hradit týmy obdobně jako v případě zápasů ligového poháru. R. Pazdera provede 

úpravu v Soutěžním řádu, bod 14. 

 

5. SR rozhodla o zvýšení odměny A. Schneiderovi za vedení Oddělení historie svazu a 

statistik (kontrola zápisů, příprava podkladů k výplatám) a opravu reportů na celkovou 

částku 5.000,- Kč měsíčně. 

 

6. Úpravy na webových stránkách www.malakopanabrno.cz (M. Kuneš): 

a) zkontrolovat tabulku střelců tak, aby hráč v případě přestupu v průběhu sezóny do 

jiného klubu stejné ligy měl vedle jména zobrazený stávající klub, nikoliv 

původní, 

b) zajistit, aby bylo možné při rozkliknutí detailu utkání a statistik (tabulky střelců) 

zobrazit profil hráče, když se klikne na jeho jméno, 

c) zobrazovat reporty z utkání i v detailu zápasu, a to buď celé, nebo jen odkaz, 

d) upravit sestavy v detailu utkání tak, aby se po prvním zadání posty hráčů 

automaticky nezměnily,   

 

 

http://www.malakopanabrno.cz/
http://www.malakopanabrno.cz/


7. SR rozhodla, že se od sezóny 2015/2016 bude v rámci Top Ten Award udělovat cena 

v kategorii „Reportér roku“ a kategorie „Talent sezóny (hráč do 18 let věku)“ bude 

změněna na „Talent sezóny (hráč do 20 let věku)“. R. Pazdera provede úpravu 

Soutěžního řádu, bod 17. 

 

8. SR rozhodla, že od sezóny 2016/2017 obdrží vítěz SIMOST Superligy slevu na 

startovném na příští ročník ve výši 100%, druhý v tabulce slevu ve výši 50%, třetí 

slevu ve výši 25% s tím, že původní odměny ve formě poukázek na odběr sportovního 

zboží budou zrušeny. R. Pazdera upraví v tomto duchu Soutěžní řád, bod 17. 

 

9. F. Juda se spojí s P. Čechem ve věci spolupráce se společností Royal for Sport. 

 

10. SR předložila na zasedání Valné hromady BSMK (dále jen „VH“) rozpočet na sezónu 

2015/2016. Členové VH svými podpisy níže tento rozpočet, který je nedílnou součástí 

zápisu, schvalují.        


