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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKÉHO FUTSALU 22.08.2022 

Prítomných členov Vv - 8: Tomáš Takáč, Milan Kamenský, Roman Sedlárik, Miroslav Kunsch, Martin 

Andor, Ivan Čuhár, Miroslav Ježík, Vladimír Badura, Lukáš harsa 

 

Hosť: Vladimír Ambrozek – predseda Exekutívy súťaží  

Ospravedlnení: Marek Hrabčák  

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie  

2. Zvolenie zapisovateľa a overovateľa a pripadne návrhy do programu  

3. Informácie k prípravám a začiatku novej sezóny najvyššej futsalovej súťaže  

4. Téma R a D SF (letný seminár, odmeňovanie) 

5. Sponzori SF, stav financií SF 

6. Mestské futsalové ligy 

7. Reprezentácia 

8. Finančné odškodnenia hráčovi za zranenie v reprezentácii. 

9. Chýbajúci pracovník SF na SFZ  

10. Audit  

1,) Otvorenie zasadnutia Vv  

Zasadnutie VV SF prebehlo dňa 11.07.2022 o 20:00h formou online cez aplikáciu MS Teams a 

predseda SF privítal všetkých prítomných členov  

2) Zvolenie zapisovateľa a overovateľa  

Za zapisovateľa zápisnice bol zvolený Miroslav Ježík a overovateľa Tomáš Takáč. 

3) Informácie k prípravám a začiatku novej sezóny najvyššej futsalovej súťaže 

 O úspešných prípravách nového ročníka extraligy komplexne informoval predseda exekutívy 

Vladimír Ambrozek.  

 Predseda exekutívy požiadal o hlasovanie o výnimke  hracieho času pre domáce stretnutia 

Komárna na piatok o 20:45.  

- Schvaľovanie o výnimke  hracieho času pre domáce stretnutia Komárna na piatok o 20:45. 

ZA: 8   PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0    NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 

- Schvaľovanie o výnimke  hracieho času pre domáce stretnutia pre Nové Zámky na piatok 

o 20:45. (Od tohto moementu bol prítomný zasadnutia Vv aj Vladimír Badura) 

ZA: 9  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0    NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 
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O marketingovej stránke príprav na novú sezónu informoval Tomáš Takáč. Aj po tejto stránke všetko 

prebieha štandardne a mali by sa do začiatku nového ročníka stihnúť až na pár drobností o ktoré 

požiadali kluby ale im nebolo zo strany sponzora Niké vyhovené.  

Na dotaz Vladimíra Baduru ohľadom kontroly reklamného plnenia na stretnutiach odpovedal 

predseda T. Takáč. Delegáti toto reklamné plnenie zmienia vo svojej správe a prípadne môžu 

usporiadateľa pred začiatkom  stretnutia upozorniť na chýbajúce reklamné plnenie v podobe 

banerov. Obidve veci ale nie sú povinné pre D, myslí sa skôr po stránke nejakej pomoci. Zároveň 

domáci klub je povinný natočiť video záznam zo stretnutia aj keď bude natáčaný TV. 

4. Téma R a D SF (letný seminár, odmeňovanie) 

O pripravovanom predsezónnom seminári ktorý sa bude konať v Žilina dňa 27.08. informovali M. 

Ježík a V. Badura poverený riadením komisii R a D.  

T. Takáč apeloval aby všetci rozhodcovia na stretnutiach používali nové oblečenie (dresy, teplákové 

súpravy) s logami sponzora Niké.  

Diskutovalo sa o téme tzv. nejakých finančných sankcii pre R a D za prípadne pochybenia na 

stretnutiach keďže je to aj uvedené v rozpise súťaže. M. Ježík a V. Badura uviedli, že niečo také nie je 

jednoduché taxatívne zadať alebo uviesť M Ježík uviedol že by bolo asi najsprávnejšie ostať pri 

nasledovných sankciách podľa rozpisu súťaže: jedna vážna chyba na stretnutí alebo známka 7,9 

znamená krátenie odmeny o 20 %, dve vážne chyby alebo známka 7,5 krátenie odmeny o 50%. 

Dohodlo sa, že sa o tomto bude viesť debata na budúcich zasadnutiach. Návrh aby kluby po 

stretnutiach dávali hodnotenie rozhodcov a na základe toho im boli krátené odmeny M. Ježík a V. 

Badura jednoznačne odmietli. Vo svete niečo také nemá obdobu. M. Ježik a V. Badura pripravia 

sadzobník finančných sankcii R a D za. 

M. Kamenský navrhol prípadne školenia a vychovávanie nových R. M. Ježik a V. Badura uviedli že toto 

musia mať na starosti nižšie regionálne súťaže tak ako je to zavedené vo futbale a ďalších športoch. 

Žiaľ tieto súťaže okrem Bratislavy nefungujú a preto je veľmi zložité zapracovať nových R bez 

skúsenosti s futsalom. 

M. Ježík podal informáciu o konvencii rozhodcov SFZ a možnom čerpaní finančných prostriedkov pre 

rozhodcov SF. Uviedol že je v kontakte s p. Medveďom na SFZ a konvenciu budú riešiť. 

 

5. Sponzori SF, stav financií SF 

T. Takáč informoval o spolupráci s futbalshopom a ich sponzoringu do výšky cca. 5000€ ktoré 

poskytnú prostredníctvom kompletnej potlače ligy, nálepiek atď.  

Ďalší sponzor energysport bude prioritne poskytovať fyzioterapeutický materiál za zvýhodnené ceny 

a poskytnú aj zdarma štyri palety vody. 

T. Takáč informoval o základnom finančnom stave SF. Uviedol že sponzor Niké si splnil svoju časť 

zmluvy a peniaze od Niké už sú na účte SF. Tak isto na účet SF prišla aj tretia tranža od SFZ. Na 

bežnom účte sa nachádza cca 38000€ a na transparentnom účte 56000€. Ostáva ešte uhradiť cca. 

20000€ voči rôznym dodávateľom a tak isto ešte po riešiť platbu reprezentačného trénera. 
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6. Mestské futsalové ligy 

Rozbeh pilotného projektu mestských líg v mestách. SF by poskytol mestským ligám 5-10 lôpt, nejaké 

dresy pre rozhodcov, finančná odmena pre riadiaceho pracovníka mestskej ligy, plus odmeny pre 

najlepšie družstvá súťaže v produktovom plnení od firmy Joma. Mestská liga bude povinná mať baner 

slovenského futsalu na zápasoch MFL, prepojenie na slovenský futsal na stránke MFL. Padli 

informácie o pilotnom projekte v Prievidzi. Radi by sa zapojili aj mestská liga v Kysuckom Novom 

Meste, Čadci, Lučenci.  

Veľkou témou je aj členstvo a platenie členského v SF. Kde po zaplatení členského regionálnym 

zväzom pre SF im následne SF uhradí dvojnásobok tejto sumy spätne v produktovej forme. 

 

7. Reprezentácia 

T. Takáč informoval o reprezentácii akademikov na MS vo futsale vysokých škôl. 

Ženskú reprezentáciu čakám dvojzápas s Poľskom na konci septembra v Poprade, v rámci reciprocity 

sa stretnutia odohrajú aj v Poľsku. Ďalej v októbri čaká ženskú reprezentáciu kvalifikácia v ČR. 

Mužskú reprezentáciu čaká dvojzápas s Talianskom v septembri v Leviciach a Piešťanoch a stretnutie 

s Rakúskom kde za Slovensko nastúpi tzv B tím respektíve spojený s repre do 21 rokov.  

A následne kvalifikačné zápasy 08.10. doma s Lotyškom, 12.10. v Nemecku, 09.11. doma 

s Nemeckom, v marci 2023 v Lotyšsku. 

 

8. Finančné odškodnenia hráčovi za zranenie v reprezentácii. 

M. Kamenský vzniesol námet na diskusiu ohľadom odškodnenia hráčov za zranenia v reprezentácii. 

Z dôvodu takýchto zranení v stretnutiach v reprezentácii hráč následne nemôže hrať za klub a jeho 

liečenie prípadne operácie stoja klub nemalé finančné náklady. M. Kamenský navrhol formu nejakej 

paušálnej úhrady pre hráča od SF v prípade zranení.  

Do diskusie sa zapojili aj ďalší členovia Vv. Padli rôzne neoficiálne návrhy. Či už forma poistenia hráča, 

určitá paušálna úhrada hráčovi atď.  

Vv sa zhodol, že takto závažnú komlikovanú tému nie je možné vyriešiť na jednom zasadnutí Vv 

a preto sa na budúcich zasadnutiach Vv k nej vráti. 

 

9. Chýbajúci pracovník SF na SFZ 

Pracovné miesto na SFZ pre SF je žiaľ stále neobsadené. Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie aby 

miesto obsadené. 

 

10. Audit 

T. Takáč informoval, že začiatkom augusta začal audit SF a stále prebieha. O výsledku auditu bude 

následne informovať. 
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Zapísal: Miroslav Ježík 

Overil: Tomáš Takáč  

Dňa 01.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 


