
ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKÉHO FUTSALU 28.júla 2021: 

Prítomní: Takáč Tomáš, Andor Martin, Čuhár Ivan, Kamenský Milan, Sedlárik Roman, 

Ambrozek Vladimír, Badura Vladimír, Kunsch Miroslav, Hrabčák Marek 

Prizvaní: Ježík Miroslav, Kováčik Marek, Langyal Ladislav 

Program Zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Zvolenia zapisovateľa a overovateľa 

3. Príprava  1.ligy (V.Ambrozek) 

- Počet potvrdených záujemcov o ligu 

- Pripomienky klubov k rozpisu súťaži a ich zhodnotenie a finálne rozhodnutie 

- Potvrdenie termínovníka a systém playoff 

- Stanovenie vyžrebovania 

- Systém úhrady štartovného a zberných faktúr, systém platenia hál  

- Približné vyčíslené náklady na ročník 1.ligy 

- Určenie zadávania úradných správ 

4. Krátke info a načasovaní a postupe pri príprave mládežnických a ženských súťaží 

5. Rozdelenie komisií a ich šéfov 

6. Rozhodcovia (M. Ježík) – stav pred sezónou, seminár, schvaľovanie rozpočtu na seminár, 

dresy 

7. ISSF system (L. Angyal) – stav a pripravenosť na sezónu, dotazy L.Angyala na VV 

8. Termínovník reprezentačných akcií a približný odhad nákladov (M. Kováčik) 

9. Krátka správa o stave SF po voľbách a doterajšej činnosti predsedu (T.Takáč a M.Kováčik) 

10. Návrh a spôsob odmeňovania exekutívy súťaže. 

11. Ukončenie 

 

1) Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie VV SF prebehlo dňa 28.7.2021 o 19.00h formou online cez aplikáciu  MS 

teams a predseda SF privítal všetkých prítomných členov, ako aj prizvaných hostí 

2) Zvolenie zapisovateľa a overovateľa 

Za zapisovateľa zápisnice bol  zvolený Vladimír Ambrozek a overovateľa Tomáš Takáč 

3) Príprava 1.ligy – nový ročník 2021/2022 

Osoba poverená vedením exekutívy - Vladimír Ambrozek upovedomil členov VV SF so 

stavom príprav extraligových mužstiev na novú sezónu. Počet mužstiev v sezóne by mal 

byť 10, keď počet účastníkov z minulej sezóny (8) potvrdili rozšíriť tímy 4FSC FTVŠ 

Bratislava a Podpor pohyb Košice. Je to dobrá správa, keďže sa podarilo prinavrátiť do 

extraligy futsalové bašty Bratislavu a Košice. 

Záujem o najvyššiu súťaž je aj v Malackách (radi by štartovali už v sezóne 2022/23) 

a v Novom Meste nad Váhom, Tlmače požiadali o členstvo v SF. 

Lehotu na prihlásenie do extraligy VV jednohlasne odsúhlasil s jej predĺžením do 9.8. 

12:00, z dôvodu požiadavky klubu MŠK Žilina, rovnako tak termín zaplatenia 

štartovného do 16.8. 12:00. 



Úloha: Do konca mesiaca júl obvolať všetky kluby a zistiť stav prihlášky (zodpovední: 

Kamenický M., Ambrozek V.), rozposlať info na mail (Takáč T.). 

 

Rozpis extraligy na sezónu 2021/2022: 

VV SF sa zaoberal Rozpisom súťaže na najbližšiu sezónu, V.Ambrozek zapracoval na 

dokumentu pripomienky členov VV SF, klubov, futsalovej verejnosti, členov odborných 

komisií.  

Úloha: Finálny schválený dokument pripraviť do konca júla a poslať klubom (zodpovedný: 

V. Ambrozek) 

- VV SF neschválil povinnosť klubov mať na zápasovej súpiske minimálne dvoch 

juniorov 

- VV SF schválil termínovník do konca kalendárneho 2021, štvrťfinále play-off na 2 

víťazné zápasy, semifinále a finále play-off na 3 víťazné zápasy 

- VV SF schválil usmernenie, žlté karty sa po základnej časti nebudú rušiť 

- VV SF schválil, že Rozpis súťaže na sezónu 2022/23 bude vyhotovený 

a expedovaný klubom do 31.7.2022 

- VV SF neschválil pripomienku týkajúcu sa bezpodmienečnej prítomnosti 

licencovaného trénera klubu na lavičke počas stretnutia. Mužstvo však môže 

počas zápasu viesť iba jedna - poverená osoba 

 

Žreb extraligy (prípadná LIVE prenos) stanovil VV SF na 17. augusta 2021. 

Informácie o zberných faktúrach, prepojenia finančných tokov medzi SFZ a SF 

poverení zistiť Takáč T. a Čuhár I. 

Informácia o predbežnom vyčislení nákladov SF na ročník 2021/2022 1. ligy 

bola odložená do najbližšieho zasadnutia VV.  

Úradné správy 

Zodpovedný za vytvorenie úradnej správy: Čuhár I. (zverejnenie na webe 

futsalslovakia.sk a poslanie klubom vo formáte .pdf Ambrozek V.) 

Škruktúra ÚS: 

- Rozhodnutia VV SF (Takáč T.) 

- Rozhodnutia exekutívy (V.Ambrozek, Langyal L.) 

- Rozhodnutia komisie rozhodcov a delegátov (Ježík M.) 

- Rozhodnutia matriky SF (Čuhár I.) 

- Rozhodnutia disciplinárnej komisie (kopírovanie zo SFZ) 

Termín do štvrtka večera 20:00, v piatok ráno prípadné posledné úpravy.  

Úloha: Zistiť kontaktnú osobu na SFZ pre posielanie ÚS (Kováčik M.) 

4) JUNIORSKÉ A ŽENSKÉ SÚŤAŽE 

O predbežnom stave, pripravenosti, termínov, nových klubov VV SF informovali za 

juniorské súťaže Kunsch M., ligu žien Hrabčák M. a Sedlárik R.  



Ženská liga potvrdený záujem štart klubov: Bardejov, Trnava, Myjava... (termín: koniec 

novembra – začiatok marca). 

Komárno pôvodne požiadalo o výnimku juniorského tímu, po dohode s klubom, pod 

dohode s klubom však bude mať Komárno minimálne jedno juniorské družstvo. 

5) ROZDELENIE KOMISII v ISSF 

Na základe podnetu L. Angyal abola vykonaná v systéme ISSF zmena tajomníkov komisii 

s nasledovným návrhom, ktorý VV jednohlasne schválil: 

ŠTK – Vladimír Ambrozek a Ladislav Angyal 

Komisia rozhodcov – Miroslav Ježík 

Komisia delegátov – Vladimír Baďura 

Ekonomická komisia – T.Takáč 

Matričná komisia – Ivan Čuhár 

Disciplinárna komisia – zástupca poverený od SFZ 

 

6) KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

Miroslav Ježík a Badura Vladimír informovali VV SF o stave rozhodcov a delegátov na 

novú sezónu. 

- 27. – 28.augusta 2021 sa bude konať seminár rozhodcov a delegátov 

(pravdepodobne Žilina) 

- Zúčastniť by sa ho malo 40-41 rozhodcov a delegátov 

- Zodpovední: Ježík M., Takáč T. 

Diskusia o komisii RaD a jej členoch: 

- Zodpovedný za rozhodcov: Ježík M. 

- Zodpovedný za delegátov: Badura V. 

- Školiaci úsek 4 rozhodcovia FIFA: Peško, Behančin, Matula, Budáč ml., + Botka 

(juniori + ženy) 

- VV SF odsúhlasil komisiu pre sťažnosti: Badura V., Ježík M., Peško L. 

7) ISSF SYSTÉM 

O stave príprav súťaží v ISSF systéme informoval VV SF Angyal L., ktorého VV SF 

odsúhlasil ako nového správcu systému ISSF pre SF. Skritizoval stav z minulosti 

s obrovským množstvom nedostatkov. 

- Angyal L. administrátor všetkých súťaží SF 

- Ambrozek V. administrátor všetkých súťaží SF (extraliga) 

- Ježík M. – administrátor všetkých súťaží SF (zodpovedný za rozhodcov 

a delegátov) 

- Záujem o pridanie do ISSF do budúcna aj regionálnych súťaží (s výnimkou Futsal-

Bratislava, ktorá má vlastný systém) 

8) REPREZENTAČNÉ ZRAZY DO KONCA ROKA 2021 

O plánoch reprezentačných výberov do konca roka 2021 a predbežných rozpočtoch na ich 

uskutočnenie informoval členov VV SF Kováčik M. 

REPREZENTÁCIA „SR A“: 



1.9. – 7.9.2021, Bratislava, Pieštany – Medzinárodné zápasy (Maroko, Panama, USA) 

24.9. – 28.9.2021, Medzinárodný turnaj v Chorvátsku (Chorvátsko, Slovinsko a ?) 

14.11. – 17.11.2021, Prípravný dvojzápas doma/vonku (zatiaľ nemáme súpera) 

15.12. – 20.12.2021, Medzinárodný turnaj V4 v Bratislave (Maďarsko, Česko a ?) 

Predpokladaný rozpočet 70 – 80 tisíc EUR 

REPREZENTÁCIA „SR U21“ 

24.9. – 28.9.2021, Medzinárodný turnaj v Chorvátsku (prípadne sústredenie) 

15.12. – 20.12.2021, Zápasy (Česká rep. doma – vonku?) 

Predpokladaný rozpočet 15 tisíc EUR 

REPREZENTÁCIA „SR U19“ 

26.8. – 31.8.2021, Sústredenie + dvojzápas s Maďarskom v Komárne 

8.10. – 11.10.2021, Sústredenie 

5.11. – 8.11.2021, Sústredenie 

14.12. – 19.12.2021, Sústredenie + turnaj V4 Ostrava 

Predpokladaný rozpočet 25 tisíc EUR 

REPREZENTÁCIA „SR U17“ 

26.8. – 31.8.2021, Sústredenie 

8.10. – 11.10.2021, Sústredenie 

2.12. – 5.12.2021, Sústredenie + dvojzápas 

Predpokladaný rozpočet 15 tisíc EUR 

REPREZENTÁCIA „SR Ženy“ 

9.9. – 13.9.2021, Sústredenie + dvojzápas v Slovinsku 

15.10. – 18.10.2021, Predkvalifikačné sústredenie v Poľsku 

19.10. – 24.10.2021 Kvalifikácia - Main Round vo Švédsku 

15.12. – 19.12.2021, Medzinárodný turnaj V4 Ostrava 

Predpokladaný rozpočet 25 tisíc EUR 

 

9) SPRÁVA O STAVE SF + 10) NÁVRH A SPOSOB ODMEŇOVANIA 

Vzhľadom k pokročilej nočnej hodine predniesol predseda SF Tomáš Takáč krátku správu 

o finančnom stave SF a jeho aktuálnych nesplatených záväzkoch, ako aj príprave na 

stretnutie s vedením SFZ o ďalšom  spósobe spolupráce. Podrobné informácie 

o pripravovaných projektoch a činnostiach, potencionálnych sponzoroch, návrh a spôsob 

odmeňovania exekutívy, bude súčasťou diskusie najbližšieho zasadnutia VV SF. 

11) UKONČENIE 

Po prejdení, resp. schválení odloženia vyšsieuvedených bodov predseda Tomáš Takáč 

krátko po 23h poďakoval vśetkým účastníkom Zasadnutia za účasť a pozornosť 

a Zasadnutie ukončil. 



 

30.7.2021 

Zapísal: Vladimír Ambrozek 

Overil: Tomáš Takáč 

 


