
ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKÉHO FUTSALU v troch blokoch 

9.septembra -  11.októbra 2021: 

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

Ambrozek Vladimír, Badura Vladimír, Kunsch Miroslav, Hrabčák Marek 

 

Program Zasadnutí: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Zvolenia zapisovateľa a overovateľa 

3. Extraliga 1.SLF 2021/22 

- Usporiadatelia na stretnutí 

- Zdravotník na stretnutí 

- Povinnosť nosidiel na zápasoch 

- Dodržaiavanie režimu OTP na zápasoch 

- 3. Rozhodca od 3.kola 1.SLF 

- Dodržiavanie Rozpisu súťaže 

- Odmena za vedenie exekutívy 

- Úprava Rozpisu súťaže k námietkám klubov 

4. Spustenie juniorských súťaží 

5. Účtovníčka SFZ 

6. Kreovanie požiadaviek k rámcovej zmluve so SFZ 

7. Ukončenie pracovného vzťahu s Martinom Matulom, administratívno-organizačný  pracovník 

na SFZ 

8. Ukončenie pracovného vzťahu SF – tréner Klaudiusz Hirsch, , tréneri reprezentácií do 

31.12.2021 

9. Záväzok  SF k RaD ošatenie 

10. Program reprezentácií do konca roka  2021 

11. Výklad k Rozpisu súťaže 

12. Nominačné listiny RaD 

13. Nominačná listina rozhodcov FIFA 

14. Ukončenie 

 

1) Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutia VV SF prebehli v troch blokoch dňa 9.9.2021 o 19:00, 29.9,2021 o 19:00, 

11.10.2021 o 19.00h formou online cez aplikáciu  MS teams a predseda SF privítal 

všetkých prítomných členov, prizvaní neboli žiadni hostia. 

2) Zvolenie zapisovateľa a overovateľa 

Za zapisovateľa zápisnice bol  zvolený Vladimír Ambrozek a overovateľa Tomáš Takáč 

3) Extraliga 1.SLF 2021/2022 

 

Vladimír Ambrozek poverený vedením exekutívy extraligy informoval všetkých členov VV 

SF o najvyššej futsalovej súťaži 1.SLF. 

 Usporiadateľ stretnutia – diskusia ohľadom usporiadateľskej služby na 

stretnutiach extraligy, minimálny počet usporiadateľov 5, pri viac ako 300 divákov 



10. Funkcie lekár, časomerač, hlásateľ, videotechnik sa do tohto počtu 

nezapočítavajú. 

 Zdravotník na stretnutí – diskusia ohľadom vybavenia zdravotnej služby, 

klubom, ktoré majú v súťažiach riadených SF minimálne jeden klub, budú dodané 

lekárničky 

 Nosidlá na zápase – VV SF schválil povinnosť mať na každom extraligovom 

zápase nosidlá v prípade zranenia 

 Režim OTP na zápasoch – diskusia ohľadom dodržiavania režimu OTP, určenie 

povinnosti delegátov zaznamenávať v správe o stretnutí porušovanie opatrení 

 Menné zoznamy v prípade zhoršenej epidemiologickej situácii – povinnosť 

klubov pred stretnutím oznámiť podmienky vstupu na zápas, podľa COVID 

automatu menné zoznamy účastníkov 

 Tretí rozhodca – od zápasov 3.kola bol VV SF odsúhlasený na zápasoch aj 3. 

rozhodca. Určite posun dopredu, skúsenosti rozhodcov, povinnosť na dohliadanie 

mužstiev na lavičkách počas zápasov 

 Dodržiavanie rozpisu súťaže – kompetencia člena VV SF povereného vedením 

exekutívy Vladimíra Ambrozeka sankcionovať kluby za nedodržiavanie Rozpisu 

súťaže 1.SLF 2021/2022 

- zverejňovanie videa zo zápasov do 48 hodín 

- splatnosť zberných faktúr 

- Highlighty v aplikácii Sport.Video 

 Odmena za vedenie exekutívy – VV SF schválil mesačnú odmenu za vedenie 

exekutívy (850 eur), + mediálne veci, webstránka www.futsalslovakia.sk, články 

v tlačovej agentúre SR, práca so sociálnymi sieťami facebook a instagram, 

mediálne pokrytie výjazdov reprezentačných výberov SR. 

 Úprava Rozpisu súťaže - schválil na žiadosť klubov úpravu v Rozpise súťaže 1. 

SLF 2021/22 D/1/c: Námietku respektíve sťažnosť k stretnutiu podávajú družstvá 

najneskôr do 60 hodín po skončení stretnutia cez podanie v ISSF systéme. 

4) JUNIORSKÉ SÚŤAŽE 

Miroslav Kunsch všetkých informoval o prípravách spustenia juniorských súťaží U17 

a U20. Plodná diskusia o modeloch súťaží, v U20 10 mužstiev, v U17 6 mužstiev, 

zhoršená epidemiologická situácia komplikuje termínovník a riadne spustenie súťaží. 

5) POVERENIE ÚCTOVNÍCTVO 

Osloviť účtovníčku na SFZ na vedenie účtovníctva SF. 

6) RÁMCOVÁ ZMLUVA SFZ 

Diskusia ku kreovaniu návrhu rámcovej zmluvy so SFZ. 

- pracovníci na SFZ 

- náklady na reprezentácie 

- sklad 

- účtovníctvo 

- marketing 

- členská základňa futsalu na Slovensku 

- granty smerom k futbalu 

- koordinátori v regiónoch (vedúci regiónoch, najväčší prehľad) 

http://www.futsalslovakia.sk/


- dotácie z program Hattrick, UEFA 

- dotácie ostatných halových športov na SVK 

- 80.000 dotácia od SFZ na prípravu „A“ mužstva pred ME 2022 v Holandsku 

- označenie zmien v príprave rámcovej zmluvy 

 

7) UKONČENIE SPOLUPRÁCE S M.MATULOM 

Ukončenie pracovného vzťahu administratívno-organizačný pracovník futsalu na SFZ 

k 30.9.2021 

8) UKONČENIE SPOLUPRÁCE S TRÉNEROM K. HIRSCHOM 

Ukončenie pracovného vzťahu k 31.10.2021, prišlo k dohode oboch strán, trénerovi bude 

vyplatená odmena vo výške dvoch platov. 

Schválení tréneri pre reprezentačné výbery do konca roka 2021: 

- „A“ Marián Berky, asistent Richard Bačo 

- U-21 Richard Bačo, metodický poradca M. Berky 

- U-19 Richard Bačo, asistent Anton Brunovský, metodický poradca M. Berky 

- U17 Anton Brunovský, metodický poradca M. Berky a R. Bačo, do projektu v roku 2022 

vstúpi Peter Kozár 

- ženy Roman Sedlárik, asistent Marián Dlobík 

9) RaD OŠATENIE 

Záväzok vedenia SF na ošatenie rozhodcov a delegátov do konca roka 2021, rozhodnutie 

o plnení záväzku presunuté na začiatok roka 2022, zahrnúť do rámcovej zmluvy so SFZ 

10) PROGRAM REPREZENTÁCIÍ DO KONCA ROKA 2021 

Na najbližšom zasadnutí VV SF podrobný a presný program reprezentácií U17, U19, U21, 

„A“ a ženy 

11) VÝKLAD K ROZPISU SÚŤAŽE 

- VV SF schválil na svojom zasadnutí 9.septembra úpravu výkladu Rozpisu súťaže, ktorý 

sa týka prípadu zavedenia takých legislatívnych pravidiel štátnych autorít, ktoré by 

významne zasahovali do bežnej účasti klubu v súťaži a narušili priebeh základnej časti, 

prípadne zápasov nadstavby play-off, prihliadajúc na novelizovaný Súťažný poriadok SF. 
Dokument bol následne zverejnený na oficiálnom webovom sídle SF a zaslaný klubom 1. 

SLF štartujúcich v sezóne 2021/2022 ešte pred štartom 1.kola. 

12) NOMINAČNÉ LISTINY RaD 

- VV SF schválil návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov SF pre r. 2021/2022 

13) NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV FIFA 

- VV SF schválil navrhovanú listinu FIFA R/AR pre rok 2022: Peško Lukáš, Behančin 

Rastislav, Matula Martin, Budáč Peter ml.  

 



 

 

14) UKONČENIE 

Po prejdení, resp. schválení bodov programu predseda Tomáš Takáč poďakoval všetkým 

účastníkom Zasadnutia za účasť a pozornosť a Zasadnutie ukončil. 

 

11.10.2021 

Zapísal: Vladimír Ambrozek 

Overil: Tomáš Takáč 

 


