
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKÉHO FUTSALU 16.5.2022 

Prítomných – 8: Tomáš Takáč, Milan Kamenský, Roman Sedlárik, Vladimír Ambrozek, Miroslav 

Kunsch, Martin Andor, Ivan Čuhár, Miroslav Ježík 

Hosť: Vladimír Ambrozek – predseda Exekutívy súťaží 

Ospravedlnení: Marek Hrabčák 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie nových členov 

2. Zvolenie zapisovateľa a overovateľa  

3. Informácia o stavu a postupe juniorských súťažiach a ženskej súťaže.  

4. Schvaľovanie znenia Zmluvy s generálnym partnerom - Niké 

5. Schválenie výsledkov volieb opakovanej mimoriadnej konferencie z 30.4.2022 

6. Schválenie termínu riadnej Konferencie SF 18.6.2022 v Martine 

7. Ukončenie zasadnutia 

 

1) Otvorenie zasadnutia a privítanie nových členov 

Zasadnutie VV SF prebehlo dňa 16.05.2022 o 19.00h formou online cez aplikáciu MS Teams a 

predseda SF privítal všetkých prítomných členov, vrátane novozvoleného člena za záujmovú 

skupinu rozhodcov a delegátov - Miroslava Ježíka. Zároveň konštatoval, že Výkonný výbor po 

svojom zvolení za predsedu Exekutívy opúšťa na vlastnú žiadosť Vladimír Ambrozek, ktorý po 

ujatí sa novej funkcie bol Výkonným výborom požiadaný o aktívnu účasť na zasadnutiach 

výkonného výboru. 

Na základe počtu prítomných prihlásených bolo možné konštatovať, že VV je 

uznášaniaschopný. 

Výkonný výbor tiež diskutoval o pretrvávajúcej neúčasti člena VV Mareka Hrabčáka na 

zasadnutiach VV z rodinných dôvodov. Zobral však na vedomie jeho aktívnu aktívnu 

spoluprácu pri rozhodovaniach per rollam. 

 

2) Zvolenie zapisovateľa a overovateľa  

Za zapisovateľa zápisnice bol zvolený Tomáš Takáč a overovateľa Miroslav Ježík 

 

3) Informácia o stavu a postupe juniorských súťažiach a ženskej súťaže.  

Na základe informácii od člena VV povereného exekutívou mládežníckych súťaží Miroslva 

Kunscha, ako aj samotných klubov v súťažiach U17 a U20 VV preberal možnosť usporiadania 

Final Four oboch kategórií na jednom mieste a čase. Po dôkladnej diskusii a zhodnotení, 

pravdepodobných účastníkov jednotlivých Final Four a všetkých ostatných faktorovv dospel 

k návrhu usporiadať tieto Final Four na rôznych miestach – U17 v Lučenci 13.6.2022 a U20 

v Žiline 9.6.2022. 

 

ZA: 8  PROTI: 0 

 

VV sa zaoberal tiež usporiadaním finálového turnaja žien. Nakoľko nebol v termíne 

zasadnutia definitívne známy počet záujemcov o finálový turnaj, VV poveril člena Romana 

Sedlárika a zistenie stavu záujmu o finálový turnaj a to do 31.5.2022, na základe ktorého VV 

zaujme k organizácii turnaja finálne stanovisko o mieste a čase konania (predbežne posledný 

júnový víkend) 

 

 

4) Schvaľovanie znenia Zmluvy s generálnym partnerom - Niké 



Na základe preštudovania navrhovaných znení zmlúv (sponzorská, licenčná a marketingová) 

od spoločnosti Niké Výkonný výbor hlasoval o schválení ich znenia a vyhlásení pripravenosti 

k ich podpisu. Znenie zmluvy nebolo žiadnym členom VV pripomienkované a návrh zmluvy 

bol schválený. Takisto bol členom VV M. Kamenským prednesený návrh, aby gen. sponzorovi 

bolo postup prípravy plnenia v halách po príprave zdokumentovaný a odoslaný na schválenie. 

 

ZA: 8  PROTI: 0 

 

5) Schválenie výsledkov volieb opakovanej mimoriadnej konferencie z 30.4.2022 

Predsedajúci VV Tomáš Takáč informoval o priebehu opakovanej mimoriadnej konferencie SF 

a predniesol závery a volebné výsledky z tejto konferencie, ktoré VV prijal a priebeh 

konferencie schválil.  

 

ZA: 8  PROTI: 0 

 

6) Schvaľovanie výnimky v RS vo veci odohratia zápasov o 3.miesto v 1.SLF iba na 1 zápas 

Na žiadosť zainteresovaných klubov Podpor Pohyb Košice a CopyLeaders Prievidza predniesol 

V.Ambrozek návrh o odohratí duelu o 3. miesto iba na 1.víťazný zápas a to v Prievidzi dňa 

19.5.2022 

 

ZA: 8  PROTI: 0 

 

7) Schválenie termínu riadnej Konferencie SF 18.6.2022 v Martine 

VV zobral na vedomie povinnosť zorganizovať riadnu Konferenciu SF do 30.6.kalendárneho 

roka. Na základe tohto faktu predniesol návrh predseda SF Tomáš Takáč o zorganizovaní SF 

s príslušným programom v dátume 18.6.2022 o 18.00 v Martine. Tento návrh VV jednohlasne 

podporil a schválil. 

ZA: 8  PROTI: 0 

 

8) Informácia o Akademických MS 

Predseda SF Tomáš Takáč informoval o spolupráci s Slovenskou asociáciou univerzitného 

športu vo veci učasti Akademickej reprezentácie SR na Majstrovstvách sveta v Portugalsku. 

Spoliupráca spočíva v organizačnej i športovej príprave výberu a jeho samotnej účasti 

v mieste konania, ktorá bude hradená z prostriedkov SF a následne po kompletnom 

zdokumentovaní a fakturácii spätne uhradená SAUŠ v prospech SF. 

 

9) Informácia o pláne vzdelávania trénerov 

Predseda SF predniesol predstavu o najbližšom pláne vzdelávania tréneorv o otvorenia 

školení jednotlivých licencii. Na august 2022 navrhoval doškolovací seminár C, na jeseň 2022 

navrhoval otvorenie nového C školenia a po plánovanom stretnutí s predsedom českého 

futsalu aj možnosť spojenia školení UEFA B licencie s čekým futsal na základe striedavého 

otvárania tejto licencie raz v ČR a raz v SR. 

 

10) Ukončenie konferencie 

Krátko po 20.30 sa predsedajúci poďakoval členom VV za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

18.5.2022 

Zapísal Tomáš Takáč 

Overil Miroslav Ježík 


