
Správa o činnosti Exekutívy SF v súťažnom ročníku 2019/2020. 

 

Slovenský futsal musel po konferencii v júni 2019 riešiť opätovne problém, keďže na riadnej konferencii 

nikto nekandidoval na pozíciu predsedu Exekutívy SF. V zmysle nariadenia najvyššieho orgánu SF musel 

VV v záujme plynulého pokračovania súťaží nájsť zastupujúceho predsedu Exekutívy SF. Preto VV 

svojím rozhodnutím poveril výkonom funkcie predsedu Exekutívy SF, člena VV SF Ing. Jána Plošticu. 

Poverenie následne prešlo schválením klubových štatutárov.   

Exekutíva Slovenského futsalu („ďalej Exekutíva SF“), pracovala oficiálne pod vedením Ing. Ploštica Ján 

od 15. 08. 2019, kedy prišlo posledné súhlasné stanovisko od klubu, ktoré bolo požadované.  

Exekutíva SF pod vedením predsedu pokračovala v rovnakom zložení a v štruktúre, ako tomu bolo aj 

v sezóne 2018/2019.  

Predseda Exekutívy Ploštica Ján 

Podpredseda Ivan Čuhár 

Člen Exekutívy zodpovedný za R a DZ Marcel Budáč 

Člen Exekutívy SF zodpovedný za mládež Dušan Štaffen 

Člen Exekutívy SF zodpovedný za ženy Lukáš Berec 

Exekutíva už na začiatku svojho pôsobenia riešila zloženie najvyššej súťaže, keďže kluby Wild Boys ´02 

Bratislava, Rehab Klinik Baraberi a FC Spartak Trnava futsal a Ekoprim Prešov nepodali do prihlášky do 

v najvyššej súťaže. Exekutíva SF preto ponúkla ich miesta ďalším družstvám s právom účasti v najvyššej 

súťaži v zmysle RS 2019/2020. Túto ponuku využilo len družstvo TNF Lions Prievidza. V hre boli aj iné 

družstvá, ktoré  hlavne kvôli nedostatočnému časovému úseku do začiatku súťaže nereflektovali na 

možnosť hrať najvyššiu súťaž vo futsale. Aj pre tieto dôvody sa teda mal začal súťažný ročník len s 8 

účastníkmi.  

Dňa 5.9.2019 oznámil klub Pinerola futsal 1994 (dva dni pred začiatkom súťaže), že do súťaže 

nenastúpi, bez udania dôvodu. Dôvody odstúpenia oficiálne uviedol klub 9.9.2019, kde klub 

konštatoval, že v podmienkach akých sa robí futsal na Slovensku si viac nevedia predstaviť svoje 

pôsobenie v súťažiach riadených SF.  

Exekutíva SF bola následne nútená zmeniť hrací model najvyššej súťaže. Po širokej diskusii vznikol 

model pri ktorom sa súťaž rozdelila na tri časti, s tým že prvá a druhá časť sa v zmysle noriem 

považovala za základnú a tretia časť bola nadstavbová.  

Predseda Exekutívy okrem nepriameho riadenia všetkých zložiek Exekutívy zodpovedal za  rozhodnutia 

ohľadom Varta futsal ligy, okrem R a DZ a Matriky SF, kde zastaval iba koordinačnú činnosť a riešil  

prípadné nadväznosti na schválené normy.   

Od začiatku súťažného ročníka mal vzniknúť nový web www.futsalslovakia.sk, ktorý sa podarilo spustil 

len čiastočne. Do februára 2020 bolo cez nový web riešených minimum veci. Nový web sa podarilo 

spustiť až 2.2.2020. Mnohé pripravované funkcionality, však nie sú spustené dodnes. Nový web sa od 

svojho spustenia teší čoraz väčšej obľube, keď denná sledovanosť vysoko presiahla plánové číslo 1000 

vzhliadnutí denne. A to aj v čase, keď sa súťaže ukončili resp. prerušili.  

http://www.futsalslovakia.sk/


Spoločne so štartom ligového ročníka Exekutíva, pokračovala v spolupráci s TV ESO vo výrobe ankiet 

HRÁČ MESIACA a GÓL MESIACA. Ankety Exekutívy SF sa dlhodobo tešia veľkému záujmu verejnosti. 

Kde sa podarilo dosiahnuť zaujímavé čísla účasti v hlasovaní. Ankety boli od začiatku orientované tak, 

aby sa do nich mohlo zapojiť, čo najviac ľudí a aj touto formou rozširovať povedomie o futsale z nízkymi 

nákladmi.  

V sezóne 2019/2020 riešila Exekutíva SF 5 oficiálnych podaní od klubov, či iných členov SF. V sezóne 

2019/2020 sa odohralo spolu 63 stretnutí v najvyššej súťaží dospelých, ostatné stretnutia bolo v zmysle 

rozhodnutia VV SF zrušené. V ostatných kategóriách Exekutíva SF riadila spolu 175 stretnutí.  

Exekutíva SF pred sezónou 2019/2020 predkladala na schválenie VV postupne viaceré dokumenty, 

ktoré mali za účel dostať do noriem všetky požiadavky, ktoré boli na normy kladené. (štatút Exekutívy 

SF, Súťažný poriadok SF, Registračný a prestupová poriadok a jeho príloha futsalu a ďalšie normy.  

Oproti sezóne 2018/2019 bolo výrazne menej podaní od klubov, či širokej futsalovej verejnosti, čo si 

Exekutíva SF spája so zásadnou revíziu noriem SF.  

Základná časť sa odohrala v podstate v bezproblémovom duchu do konca februára, tak ako bola 

plánovaná. Play off začalo v zmysle termínovníka 6.3.2020 a odohrali sa len prvé stretnutia semifinále. 

Následne nariadeným vlády SR bolo organizovanie športových podujatí zastavené do odvolania. 

Exekutíva SF v tejto veci kontaktovala kluby, či sú vzhľadom k situácii ochotné čakať na uvoľnenie 

zákazu zo strany štátu, alebo chcú sezónu predčasne ukončiť. Pomerom 4:2:1 sa kluby rozhodli pre 

variantu ukončenia sezóny 2019/2020. Exekutíva SF na základe hlasovania klubov predložila VV SF 

návrh, aby s konečnou platnosťou rozhodol o osude sezóny vo dvoch variantoch. VV SF tak urobil na 

svojom mimoriadnom zasadnutí, ktoré zverejnil v US č.38 zo dňa 20.3.2020. 

Exekutíva SF pod vedením ing. Ploštica Ján fungovala do 21.4.2020, kedy predseda Exekutívy po tom, 

čo bol označený, že je zaujatý voči klubu sa rozhodol svoje poverenie ukončiť a abdikoval na pozíciu 

predsedu Exekutívy SF. Po tomto období, až do konferencie prešlo vedenie Exekutívy pod priamu 

gesciu VV SF. 

Súčasťou tejto výročnej správy Exekutívy SF, sú aj dielčie správy ďalších zložiek Exekutívy SF. 

V Žiline 21. 05. 2020         Ing. Ján Ploštica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o činnosti pracovnej skupiny poverenej riadením rozhodcov 

a delegátov SF v súťažnom ročníku 2019/2020.  

   

KR v zložení:  

Marcel Budáč, člen exekutívy zodpovedný za riadenie KR  

Marcel Kubinec, člen KR zodpovedný za delegovanie delegátov  

Pavol Havrila, člen KR zodpovedný za delegovanie juniorských súťaží a technický úsek 

Lukáš Peško, člen KR zodpovedný za školiaci úsek  

Mário Belavý, člen KR zodpovedný za tvorbu a delegovanie ženských súťaží   

Komisia pre riešenie sťažností bola zložená nasledovne:  

Marcel Budáč – delegát SF  

Ľudovít Hrmo – delegát SF  

Marcel Kubinec – delegát SF  

Vladimír Badura – delegát SF, FIFA  

Lukáš Peško – rozhodca SF, FIFA   

Obidve pracovné skupiny pracovali v nezmenenom zložení ako v predchádzajúcom súťažnom ročníku.   

Hlavnou úlohou pracovnej komisie KR bolo pokračovať v stanovených cieľoch z predchádzajúceho 

súťažného ročníka a to:  

- Stabilizácia a motivácia členov komisií v pracovnej činnosti pre Slovenský futsal  

- Skvalitňovanie práce rozhodcov a delegátov  

- Nábor nových rozhodcov s postupným zapracovaním rozhodcov do najvyššej futsalovej súťaže 

- Delegácia R a DZ na všetky súťaže organizované Slovenským futsalom prípadne turnaje pod záštitou 

SF organizované externými organizáciami.  

Pracovná skupina KR podľa pracovného plánu zorganizovala:  

- Letný seminár, ktorý sa uskutočnil pred začiatkom súťažného ročníka 2019/2020 v termíne 

30.0801.09.2019 v Aquatermál Dolná Strehová.   

- Zimný seminár, ktorý sa uskutočnil v termíne 21.02.-23.02.2020 v Hotely Novohrad a Slovan v 

Lučenci. Po prvý krát v histórii Slovenského futsalu bol seminár pod záštitou UEFA lektora 

Pedroangela Galannieta, ktorý veľkou mierou prispel ku kvalite a odbornosti zimného seminára. 

Zároveň sa chcem poďakovať osobám, ktorý sa svojou činnosťou podieľali na zorganizovaní tohoto 

semináru pod záštitou UEFA lektora: Ján Ploštica, Vladimír Badura, Rastislav Behančin, Lukáš Peško a 

Martin Matula.  

Po súťažnom ročníku pracovná skupina spracovala balík video situácii z našej najvyššej ligy, ktoré 

odkonzultovala s UEFA lektorom a následne ich poskytla širokej verejnosti ako pomôcku pre lepšie 

zorientovanie sa v pravidlách futsalu. Počas súťažného ročníku sme sa stretávali mnohokrát s averziou 

a antipatiou mnohých klubov na adresu rozhodcovského a delegátskeho zboru, tento jav je dlhodobý 

a v budúcnosti bude nevyhnutné sa zamerať či už pracovnej skupiny KR alebo celého vedenia 

Slovenského futsalu na osvete a pomenovaní týchto problémov, ktoré vnášajú negatívne svetlo do 

celého diania SF.  



Pracovná skupina – komisia pre riešenie sťažností v súťažnom ročníku 2019/2020 zaznamenala 

niekoľko sťažností zo strany klubov, ktoré bezodkladne vyriešila a výsledok klubom poskytla formou 

ISSF uznesení s oznámením cez úradné správy.  

Na záver sa chcem poďakovať za možnosť viesť a prispieť aspoň tým málom v činnosti pracovnej 

skupiny KR a úseku pre riešenie sťažností.  Prajem môjmu nástupcovi samé správne rozhodnutia, 

pevné nervy s touto neľahkou prácou či už na strane rozhodcov a delegátov alebo na strane klubov.  

S pozdravom        Ing. Marcel Budáč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o činnosti komisie mládežníckeho futsalu 

v súťažnom ročníku 2019/2020 

 

V rámci Exekutívy SF bol poverený riadením komisie mládeže Dušan Štaffen.  

 

Komisiu mládeže vediem druhý rok  a môžem konštatovať, že sa v systéme fungovania prakticky nič 

podstatné nezmenilo oproti sezóne 2018/2019. Systém riadenia a financovanie ostalo pod hlavičku 

SF a v tejto oblasti nebol počas sezóny žiaden problém. Sezónu výrazne poznačila pandémia COVID-

19, ktorá súťaž do dnešnej chvíle prerušila. Aktuálne Výkonný výbor Slovenského Futsalu rokuje 

o možnostiach dohratia oboch mládežníckych súťaží (U-17 a U-20). Toto hodnotenie sezóny je tak 

svojim spôsobom neúplne. 

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

V Juniorskej lige do 20 rokov (ročníky 2000 a mladší) sa predstavilo 11 účastníkov v nasledovnom 

priebežnom poradí: 

1. MŠK Žilina FUTSAL 

2. FK Ekoprim Prešov 

3. Lion car MIBA Banská Bystrica 

4. MŠK MAYERSON Nové Zámky 

5. PKE-M IMOOPTIK Bratislava 

6. 4FSCV FTVŠ UK Bratislava  

7. FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou  

8. ŠK Makroteam Žilina 

9. TNF Prievidza 

10. Mimel Lučenec 

11. Futsal Team Levice 

Juniorská súťaž futsalových nádejí sa teší aj naďalej veľkej obľube a súťaž nabrala poriadne na kvalite! 

Počet zúčastnených družstiev nám môžu v dobrom závidieť aj iné, omnoho staršie a známejšie 

športy. Napriek tomu, že súťaž má aj po roku rovnako 11 účastníkov, došlo pomerne k veľkej klubovej 

obmene. Z rôznych dôvodov ukončili klubovú činnosť hneď štyria účastníci. Z mládežníckej mapy 

zmizol NLF Olympia Košice, čo považujem za najväčšiu stratu súťaže, pretože tento klub a ľudia okolo 

neho boli roky významným článkom vo výchove mladých talentov. Tréner Richard Bačo s časťou 

hráčov našťastie našiel uplatnenie u iného stabilného a perspektívneho účastníka extraligy v MIBA 

Banskej Bystrici. V seniorskom futsale skončili bohužiaľ aj ďalšie kluby a s nimi zanikli aj mládežnícke 

družstvá. Menovite FC Spartak Trnava-futsal, Wild Boys ´02 Bratislava, Pinerola Futsal 1994. Klub 

z Kanianky účinkujúci v Prievidzi zmenil názov na TNF Prievidza. Súťaž ale doplnili rovnako 4 kluby 

a musím konštatovať, že priniesli okamžite vysokú kvalitu. Typickým nováčikom je klub MŠK 

MAYERSON Nové Zámky, ktorý sa netají veľmi úzkou spoluprácou s ich futbalovým oddielom, čo 

prináša mnohé výhody aj nevýhody spojené s chodom klubu. Ďalší traja nováčikovia už nie sú až 

takou neznámou, pretože ich hráči a hlavne funkcionári už majú s našimi súťažami bohaté skúsenosti. 

Sú to kluby PKE-M IMOOPTIK Bratislava, 4FSCV FTVŠ UK Bratislava  a FK ORION TIP Bánovce nad 

Bebravou. 



Z rozpisu súťaže vypadla pohárová súťaž, takzvaná Final four. Dôvodom bola strata motivácie klubov 

po skončení súťaže pôsobiť v ďalšej súťaži a najmä organizačné dôvody. Turnaj Final Four už nebol 

súčasťou iného väčšieho futsalového podujatia a akoby stratil význam. Do budúcna však treba 

uvažovať nad jej obnovením a spojením s nejakou zaujímavou aktivitou pod hlavičkou SF! Snáď 

ideálne a elegantné riešenie vidím v obnovení Slovenského pohára, ktorého vyvrcholením by bol 

seniorský Final Four prepletený s mládežníckym zápasmi, tak ako to bolo v minulosti. Komunikácia 

s klubmi bola na vynikajúcej úrovni, ešte lepšia ako v predchádzajúcej sezóne. Poslednou oblasťou sú 

rozhodcovia. V tejto sezóne sa nám nestávali také neuveriteľné situáciu ako v sezóne 2018/2019, ale 

nemôžem sa zbaviť pocitu, že mládežnícke súťaže pískajú rozhodcovia doslova nasilu. Ale je to len 

môj súkromný názor. 

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

V Juniorskej lige do 17 rokov (ročníky 2003 a mladší) sa predstavilo 6 účastníkov v nasledovnom 

priebežnom poradí: 

1. MŠK Žilina FUTSAL 

2. FK Ekoprim Prešov 

3. ŠK Makroteam Žilina 

4. MIBA Banská Bystrica 

5. MŠK MAYERSON Nové Zámky 

6. TNF Prievidza 

V tejto súťaži musím hneď na úvod s obrovským potešením konštatovať zvýšený záujem o túto 

kategóriu. A dokonca pred sezónou sme očakávali ešte viacero nováčikov. V juniorskej lige do 17 

rokov sa teda navýšil počet účinkujúcich zo štyroch na šesť klubov. Tak ako v Juniorskej lige do 20 

rokov aj v tejto súťaži ukončil svoje pôsobenie klub NLF Olympia Košice. Nováčikmi sa tak stala trojica 

klubov MIBA Banská Bystrica, MŠK MAYERSON Nové Zámky, TNF Prievidza. Súťaž sa hrala rovnako 

ako U-20 vo formáte blokov a každý klub odohral na jedom turnaji 2 súťažné stretnutia. Rozdiel 

v súťaži spočíval len  v tom, že Juniorská liga do 20 rokov sa hrala akoby dvojkovo a Juniorská liga do 

17 rokov až štvorkolovo a tak bol počet plánovaných zápasov rovnaký! Juniorská liga do 17 rokov bola 

organizačne podriadená Juniorskej lige do 20 rokov a hrala sa v rovnakých dátumových úsekoch, čo 

spôsobovalo občas pri zmene termínov Juniorskej ligy do 20 rokov problém. Ale musím uviesť, že 

kluby medzi sebou skvelo spolupracovali a vždy sme  termíny včas utriasli k spokojnosti všetkých 

klubov. Do budúcnosti, ale nevidím pri podobných počtoch klubov lepší herný model, či zmenu 

organizácie týchto zápasov. A to vzhľadom na kalendár seniorských klubov a tiež markantne zvýšený 

počet reprezentačných zrazov mládežníckych výberov, čo samozrejme osobne vítam.  

Vypracoval: Dušan Štaffen 

Turie, 24.5.2020 

 

 

 



Správa o činnosti komisie ženského futsalu 

v súťažnom ročníku 2019/2020 

 

Exekutíva v rámci riadenia ženského futsalu pozostávala prakticky z jedného človeka - Lukáš Bereca, 

ktorý bol poverený riadením od predsedu Exekutívy.  

 

Činnosť komisie začala 25. septembra 2020, kedy boli odoslané prvé informácie klubom k ročníku 

2019/2020. Potom 11. októbra 2020 bol odoslaný rozpis ŽFL na schválenie VV SF aj so zapracovanými 

zmenami. Do tohto ročníka sa opätovne prihlásili futsalistky z Myjavy, ktoré vytvorili dva tímy a museli 

podstúpiť registráciu klubu do ISSF. Nováčikom na ženskej futsalovej mape sa stali futsalistky 

z Bánoviec nad Bebravou, ktoré štartovali pod hlavičkou futsalové klubu FK Orion TIP Bánovce nad 

Bebravou. Do súťaže sa neprihlásili jedine Prešovčanky. Rozpis súťaže bol vytvorený aj tento rok po 

vzore Futsalovej extraligy juniorov, nakoľko sa hral systém dvojičiek a z minulého ročníka bol 

osvedčený. Sezóna začala prvým turnajom 30. novembra 2020 v Badíne. Pre COVID-19 sa sezóna 

nedokončila, ešte je potrebné odohrať jeden zápas medzi Košicami a Makroteamom Žilina, potom sa 

môžu vyhlásiť výsledky ročníka 2019/2020. Už teraz je jasné, že Spartak Myjava - futsal budú 

majsterkami súťaže.  

Počas súťaže sa nevyskytli závažné problémy, jedine bol problém s nahrávaním videa u Myjavy 

a Banskej Bystrice. Tento problém sme riešili, Myjave bol odstránení, ale Banskej Bystrici naďalej 

nebolo možné nahrávať videá do ISSF. Tento ročník sú výhrady jedine s nahrávaním videí, keď viaceré 

kluby nedodali všetky videá a nepridali ich do ISSF (tento nedostatok nebol v minulom ročníku, videá 

kluby posielali a nahrávali sa na YouTube Futsalslovakia.sk).  

 

Návrhy na nový ročník 

- dosledovať nahrávanie videí pod hrozbou sankcií a možná alternatíva nahrávania videí je cez aplikáciu 

Sportvideo, kde je hneď možné vytvoriť zostrih gólov a zaujímavých momentov zo zápasov, 

- osloviť kluby veľkého futbalu a poslať im bližšie informácie k súťaži, prípadne vytvoriť projekt 

spoločne so SFZ na halovej sezóne vo futsale pre kluby ženského futbalu, 

- viac spropagovať ženskú súťaž, spraviť niekoľko internetových prenosov zo zápasov, opätovne spustiť 

anketu o gól mesiaca a aj novú anketu o hráčku mesiaca. 

 

 

Vypracoval: Ing. Lukáš Berec 

Banská Bystrica, 14.05.2020 

 

 

 



Správa Matriky SF za činnosť 2019/2020. 

 

V činnosti matriky sa počas ročníky 2019/2020 vyskytli dve problematické situácie.  

 

Prvá bola funkčnosť registrácie zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, ktorá bola 

odstránená v mesiaci september, chyba nastala na strane  SFZ. Na výzvu registrácie zmlúv v systéme 

ISSF, niektoré kluby tak neurobili. Jediný klub, ktorý si splnil všetky náležitosti registrácie zmlúv bol 

MIMEL Lučenec, (odporúčanie do budúcna - Klub je povinný doručiť matrike zmluvu s podpismi, 

minimálne v elektronickej forme). 

 

Druhý prípad bola registrácia hráča Longije Xia v systéme ISSF, ktorý bol registrovaný 

v systéme SF-BA, avšak 2 roky neaktívny, z tohto dôvodu matrika vyhodnotila žiadosť ako základnú 

registráciu v systéme ISSF. (odporúčanie do budúcna - Klub 2.Ligy, ktorý nemá hráča registrovaného 

v systéme ISSF, a iný klub požiada v systéme ISSF o základnú registráciu, táto bude schválená bez 

nároku na odstupné podľa RaPP príloha 3). 

 

Matrika v spolupráci s VV SF riešila zmeny v RaPP príloha 3 Futsal. Išlo najmä o zmenu 

prestupového obdobia žien a mládeže, vzhľadom na termín štartu súťaže po termíne ukončenia 

letného prestupového obdobia. Ďalšími dôležitými zmenami sú podmienky pre registráciu 

profesionálnej zmluvy. Schvaľovanie zmien v RaPP podlieha výlučne do kompetencie výkonnému 

výboru SFZ. 

 

Na záver matrika uvádza štatistické údaje za obdobie od 01.07.2019 do 15.05.2020. 

 

1. Počet registrácií, dočasných registrácií a zniem registrácií 381 celkovo. 

 

2. Počet prestupov, prestupov s obmedzením 116 celkovo. 

 

3. Počet schválených registračných preukazov v ISSF 58. 

 

4. Počet registrovaných zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu v ISSF 12. 

 

Bratislava 15.05.2020 

Za Matriku SF Ivan Čuhár 

 


