
FUTSAL
S L O V E N S K Ý

ponuka partnerstva

F U T S A L
Moderný halový šport, ktorý začali hrať v roku 1973 v Argentíne.
Názov vznikol spojením portugalského slova FUTbol a francúzskeho 
SALon. Medzinárodne uznaný šport, ktorý sa hrá pod záštitou 
FIFA a UEFA, na Slovensku riadi občianske združenie Slovenský futsal.
V pravidelných dvojročných cykloch sa hrajú Majstrovstvá Európy 
a Majstrovstvá sveta, od roku 2018 pribúdajú Majstrovstvá Európy 
hráčov do 19 rokov a Majstrovstvá Európy žien.
Na klubovej úrovni je najprestížnejšou súťažou UEFA Futsal Cup 
– obdoba futbalovej Ligy majstrov. Mimoriadne atraktívna a divácky 
zaujímavá hra, založená predovšetkým na rýchlosti, technike a 
dynamike. Počet hráčov: päť, z toho je jeden brankár. Hrací čas: 
2x20 minút čistého času.
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PONUKA PARTNERSTVA
názov najvyššej celoslovenskej súťaže 1. Slovenskej ligy vo futsale 
podľa partnera
názov najvyššej mladežnickej celoslovenskej súťaže Juniorskej extraligy 
vo futsale podľa partnera
propagácia partnera pri vyhlasovaní najlepšieho futsalistu, trénera, 
rozhodcu, All stars roka – Top Futsal
logotyp partnera na plagátoch, billboardoch a iných akcidenčných 
tlačovinách vydaných Slovenským futsalom
logotyp partnera na elektronických nosičoch reklamy zabezpečenej 
Slovenským futsalom
reklamné banery (3 m2) s logotypom v priestoroch vytypovaných 
športových hál, kde sa hrá 1. SLF, respektívne JEF, či iné postupové 
súťaže
logotyp partnera na Roll Up, resp. Pop Up použivaných na propagáciu 
futsalu pri jeho medializácii v elektronických médiách
inzercia v bulletinoch vydávaných k zápasom 1. SLF, JEF a iných,
prezentácia loga na webe Slovenského futsalu,
iné bene�ty, podľa požiadaviek partnera.

STAŇTE SA OFICIÁLNYM PARTNEROM
NAJVYŠŠEJ SLOVENSKEJ FUTSALOVEJ 

SÚŤAŽE

Premýšľate ako svoju spoločnosť viac zviditeľniť?

Hľadáte nové komunikačné prostriedky ako osloviť zákazníkov?

Chcete zvýšiť prestíž svojej značky?

Máte záujem dostať sa do povedomia nielen športovej verejnosti?

Spojte meno a produkty Vašej spoločnosti so Slovenským futsalom.

PONUKA PARTNERSTVA
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SLOVENSKÝ FUTSAL
SF je športovým zväzom, ktorý má právnu formu občianskeho 

združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov a súčasne v zmysle Stanov 

SF a Stanov SFZ je riadnym členom SFZ. Občianske združenie SF 

vzniklo na základe záujmu a vôle jeho členov za účelom organizácie 

a rozvoja futsalu na území Slovenskej republiky a od roku 1991 

združuje jednotlivé fyzické osoby, právnické osoby, či iné kolektívy 

so záujmom o futsal na princípe dobrovoľnosti, fair play, rovnosti a 

ostatných demokratických zásad spoločnosti.

NAŠE REPREZENTÁCIE

Reprezentácia SR  A  muži

Reprezentácia SR  21

Reprezentácia SR  19

Reprezentácia SR  17

Reprezentácia SR  15

Reprezentácia SR  A  ženy
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NAŠE SÚŤAŽE

VARTA FUTSAL LIGA

- (1.SLF)

- 2.SLF Bratislava

- 2.SLF Openliga

- 2.SLF Východ

Futsalová extraliga juniorov U20

Futsalová extraliga juniorov U17

Žiacka liga U15

Ženská futsalová extraliga

Mládežnícka liga dievčat

Futsal Bratislava

Futsal Východ

Futsal Stred

Futsal Západ
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FOTOGALÉRIA

Divácka kulisa Odovzdávanie cien

Slovenská reprezentácia

Branding dresov

Slovenská reprezentácia

Varta Futsal Liga
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FOTOGALÉRIA

Slovenská reprezentácia Tlačová konferencia

Galavečer TopfutsalZostava roka 

Slovenský futsal
Trnavská cesta 30 C, 831 02 Bratislava

e-mail: predseda@futsalslovakia.sk
www.futsalslovakia.sk
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