
ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKÉHO FUTSALU 15.novembra 2021: 

Prítomní: Takáč Tomáš, Čuhár Ivan, Kamenský Milan, Sedlárik Roman, Ambrozek 

Vladimír, Badura Vladimír, Kunsch Miroslav  

Ospravedlnení: Andor Martin, Hrabčák Marek 

Prizvaní: Ježík Miroslav 

Program Zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Zvolenia zapisovateľa a overovateľa 

3. Diskusia s Miroslavom Ježíkom z komisie RaD 

4. Juniorské súťaže SF, reprezentácia 

5. Extraliga 1.SLF 

6. Konferencia SF 

7. Akademické MS 

8. Žiadosť Pineroly 1994 Futsal Academy 

9. Diskusia 

10. Ukončenie 

 

1) Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie VV SF prebehlo dňa 15.11.2021 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) Diskusia s Miroslavom Ježíkom z RaD 

Na vlastnú žiadosť bol prizvaný na úvod zasadnutia VV SF Miroslav Ježík z komisie RaD, 

so žiadosťou, či by mohol rozhodovať juniorské súťaže a súťaže žien. Ako dôvod uviedol 

pomoc nováčikom v rozhodcovskom zbore SF priamo na ihrisku, aby sa rýchlejšie 

etablovali v zápasoch, získavali potrebné skúsenosti a prax do zápasov 1.SLF. Po plodnej 

diskusii všetkých zúčastnených a pri dodržaní všetkých noriem SF sa VV SF uzniesol, že 

to nie je možné, môže byť na zápasoch ako delegát. 

Rovnako bolo jednohlasne schválené, že na vybrané zápasy juniorských a ženských 

súťaží budú komisiou RaD posielaní delegáti. 

Delegovanie na medzištátne stretnutia reprezentácií Slovenska na území SR, prípadne 

vyslanie rozhodcu (rozhodcov) s reprezentáciami do zahraničia bude v kompetencii 

komisie RaD. 

4) Juniorské súťaže, juniorská reprezentácia 

Nerozbehnuté juniorské súťaže U-17 a U-20 boli z rozhodnutie VV SF schváleného per 

rollam dňa 10.novembra 2021 zastavené. Členovia VV SF sa venovali dlhej diskusii 

a hľadaní možných scenárov spustenia súťaží, ktoré zastavila komplikovaná epidemická 

situácia na Slovensku. Veľa mužstiev je v karanténach, nerozbehli sa ani mnohé 

juniorské futbalové súťaže. Po diskusii VV SF jednohlasne schválil odloženie súťaží do 

konca kalendárneho roka 2021, neodohrá sa tak novembrový ani decembrový plánovaný 

blok. V decembri sa VV SF bude opäť zaoberať prípadným spustením súťaží. 



Trénersky zbor po výjazde na medzinárodný turnaj U-19 Futsal Love Serbia v Srbsku, 

kde slovenská reprezentácia do 19 rokov prehrala všetky 3 zápasy (s domácim Srbskom 

1:4, Fínskom 0:4 a v zápase o konečné umiestnenie s Chorvátskom 0:5) konštatoval 

nepripravenosť hráčov na medzinárodné výjazdy a zápasy. Tréneri R.Bačo a A.Brunovský 

sa zaviazali kontaktovať trénerov mládežníckych tímov prostredníctvom online diskusie 

a nastavenie trénerskej metodiky a výjazdov do klubov na tréningové kempy z dôvodu 

zlej prípravy a trénerskej metodiky v kluboch. VV SF hľadal možnosti častejších 

sústredení, ktoré majú pomôcť v príprave na kvalifikáciu o postup na EURO, ktoré 

Slovensko odohrá v marci v Rumunsku. 

Zodpovedný: Miroslav Kunsch 

5) Extraliga 1.SLF 

Člen VV SF poverený vedením exekutívy Vladimír Ambrozek informoval členov VV SF 

o výstupoch z online diskusie klubov 1.SLF, ktoré sa konalo v nedeľu 14.novembra od 

19:00 – 22:00. Kluby odsúhlasili presunutie 14.kola na január 2022 z dôvodu účasti 

seniorskej reprezentácie (Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko), reprezentácie U-19 

a reprezentácie žien na turnaji V4, výjazdu reprezentácie U-21 do Francúzska. Rovnako 

prišlo po konštruktívnej diskusii k posunutiu konca základnej časti, posledné 17. 

a 18.kolo sa odohrá prvé dva marcové týždne, mesiac február bude vyhradený na 

dohrávky ligových zápasov, úprava termínovníka bola zaslaná na všetky kluby. 

Kluby sú pripravené odohrať zápasy 1.SLF aj na ihrisku súpera, ak to obmedzenia zo 

športového covid automatu nedovolia, prípadne v prípade zhoršenej situácie aj na 

neutrálnom ihrisku. 

VV SF odsúhlasil že extraligové kluby môžu odohrať ligové zápasy 1.SLF aj v režime plne 

zaočkovaný, s podmienkou súhlasu oboch klubov. Na oficiálnom webovom sídle 

v oddelení extraliga bude umiestnené tlačivo o súhlase odohrať zápas v tomto režime, 

ktoré bude treba pred zápasom odovzdať delegátovi stretnutia. 

Zodpovedný: Vladimír Ambrozek 

6) Konferencia SF 

Predseda SF Tomáš Takáč informoval o prípravách konferencie SF, na ktorej budú volení 

kontrolór, šéf exekutívy, zástupca rozhodcov a trénerov. 

Termín konferenciu bude nutné nájsť do najbližšieho dátumu udelenia dotácie, ktorá by 

mala prebehnúť do 31.1.2021. Vzhľadom k uľahčeniu hlasovania, no predovšetkým 

epidemiologickej situacií predseda Tomáš Takáč konzultoval možnosť mimoriadnej 

konferencie formou per rollam s odborníkmi SFZ a konštatoval, že táto možnosť je 

realizovateľná. Výkonný výbor tak na najbližšom zasadnutí bude rokovať o termíne tejto 

konferencie, ktorá bude realizovaná v súčinnosti s informačným systémom hlasovania 

SFZ. 

Zodpovedný: Tomáš Takáč 

7) Akademické futsalové MS v Číne 

VV SF diskutoval o prípadnom štarte akademického výberu koncom júla 2022 v Číne. Po 

informáciách od Jána Janíka je SAUŠ pripravené zaplatiť štartovné na turnaji vo výške 

5000 eur, SF by mal pokryť náklady na letenky pre cca 14 hráčov, 5 členov realizačného 



tímu, náklady na ubytovanie a stravu (vo výške cca 80 eur/deň) na 8-10 dní. Po diskusii 

a hlasovaní SF konštatoval, že v aktuálnej finančnej situácii nie je v silách SF podporiť 

túto akciu z vlastných zdrojov, hľadať pomoc tak SF bude s ministerstvom školstva, 

prípadne fondom na podporu športu. 

Zodpovedný: Tomáš Takáč 

8) Pinerola Futsal 1994 Academy, dotácia 

VV SF sa zaoberal žiadosťou o dodatočné vyplatenie dotácie pre tím z čias bývalého 

vedenia SF. Konštatoval však, že po právnej analýze a nesplnenia podmienok klubu, 

nepodpísania zmluvy, im dotáciu nie je možné vyplatiť.  

Rovnako bude od klubov, ktoré od SF dostali túto dotáciu, do konca kalendárneho roka 

požadovať vydokladovanie všetkých finančných prostriedkov, v prípade nesplnenia 

podmienok, budú musieť finančné prostriedky vrátiť. 

9) Diskusia 

Po prejdení, resp. schválení odloženia vyššie uvedených bodov predseda Tomáš Takáč 

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

a Zasadnutie ukončil. 

 

16.11.2021 

Zapísal: Vladimír Ambrozek 

Overil: Tomáš Takáč 

 


